


THE

WILLIAM R. PERKINS

LIBRARY

OF

DUKE UNIVERSITY

Rare Books



J. C A T S

. NUTTELYCK
HÜYS-BO E CK;

Beneevens alle de

OVERGEBLEVEN
GEDICHTEN,

. . L O F - E N
R O U W- G E D I C H T E N

,
E N

GR AFT-S C H R I FT EN-,

Op den Heere

J. C A T S.









J.
C A T S

NUTTELY CK
HUYS-BOECK-

Behelfende eene

BESPIEGELING sis 's MENSCHEs
Waer in het Leeven beftaet; Waer door

de Doot onderworpen is geworden;

n OPVOEDING der KINDEREN-,

En wat het nuttigde is , om lang Ge-

font te Leeven &c. Van

^r BEGIN, MIDDEN, tot mm EYNDE.
Met Koopere Pïaaten verchrt.

Benevens alle de

OVERGEBLEVEN GEDICHTEN
Die in geen van Zyn andere Wtrken ge-

vonden worden.

Als mede:

;©b LOF- sn ROÖ W-GEDICHTEN
s» GRAFT- SCHRIFTEN,

Op den Heere

J. C A T S.

Tweede Druk.

TE LEIDEN,
i>. HENDRIK van de* DEYSTER, 1*769.

Met Pre vil e g ik.





D

is , lil*" V

PREVILEGIÉ.
E STAATENVAN HOLLAND enWESTVRIES-

L. fcD toen lewwtuu: A.i, Os ;. kej,.en ia .egevei, Dj rfcoari* vao oei i>.)...
, <jrgtr

en Bocxverkopcr te Leydc: , hoe oat wyie zyn Moeder bcneev ns ücn Suppliant, zeci gu:JtitiyJc
paj..cn gcobtinccri op dco Ecrltcn Mey in den J*arc zeevemienhonderd vier en veertig, O-Hroy,
cm me a.een te nu. gcr. druke.cn, uugeeven er, veiI.oor.en in alle Forrxaa:cn , uitgezonderd in
Fol:o. «ie Overgeblevene Gcaichten van den Heere JACOB CATS , vcor zuo vcne de in de
Wersten vjm Ja ob Cats, r.ceds in Folio .gedrukt, niet gevonden wierden , bcmevens alle Je LofF-
en Ronw-D enten, m.isgaders Gra:t Schriften op den zelven Jacob Cat» : Als mede JACOB
CATS Ziine- en Mirne- beelden , Ze: fj S;ryd , h Manrelyke Agtbaarheid . in Ofta.aenTwaalve-
Celyk ook nog, J.tM.OB CATS Gedagren op S,aa c.oze N:gren , en Twce-en ta.r.tig Jiarig- Le-
ven, rocede in Octavo en Twaalve: We,k Oftroj ha hec ovcriyden van des Suppliant» Moeder
was kommen te expireeren, en je voorn. Wer.jes in vollen -igendom aan den Suppliant gekomen
waren: Met welke Werkje» .;e Suryiiant nu bec^ig zynue dezelve te heidiukken, en ten opzigte
van t ee.tlgen-jemje eenige meerdere byvo'cgir.g.gcbiagt wierd , wa.r toe reeds gruote kosten waren
aangelegd, en beduent, dat eenige baauuchtigen dezelve of eenige vao dien, mj^te komen r,a te
drukken, o:' eidjr» ingedrukt wcdende, binaca deeze Landen te brengen, te verhandelen of te
ver» upen, tot ruerkeijkc fchaade van den Suppliant:

Zoo teerde hy aica tot Ons, met een onderdanig verzoek ea brede ; dat het On» behiigca
mofte em te verleenen Oftroy voor deT tyd van vtyfiien cerft aan een volgcr.de Jaaren op de naj
volgende Werkjei van den Heere J\C03 CATS, in alk Foimaaten, uitgelbnderd in Folio, na-
mentlyk: Ue O.'Crgcblceven Gedichten van JACOB C ATS , die in de Werten reeds in Folio ge-
drnktnict gevonden wierden, waar voor nu wierd gedrtut Nutcclyk Huysjoek, bonecvea» ai.ter
walrede LotF- en Rouw - Dichten ; mitsgaders Graft- Schriften o? den zelveu JACOB CATS,;
Alsmede, JaCOB CATS Zinne- en Minne -beelden, Zeis Stryd , en Mannelyke Agtbaarr-eid,
ge y* uo* no«, J.\C03 CATS Gedagten o*. SaapeJoozc Nagtcn, en tweeen-tachtig Jaarig-Levea:
Met verbod en peneMeit als Wy g :w<.onlyk waren ftitueerende

:

ZOO IS T, d;.t Wy de zaake cnrle net vojn'z. verzoek cvergemetkt hebbende cude genoegen
we/.ïidc ter becde van den Suppiient uit Onze regtte weetenfehap Ssuvetaine Magt euda Authou-
tey; der.zïlven Sapgiiaa: gecunfenteerd, geaccordeerd en geccVoyecrd nebben, confenteeren , ac-
cordeeren en ocVoyeeren hem by ieczc.i, dat hy gcluurende den tyd van neg vyithien eeift agter
een volgende Ja;ren de voorl'z Werkjes, in diotvocgen ais zulks bj den Sa? c liant U verzogt, eo
hier voeren uitj.druït itian, binnen den v^orfz. O.-.zeu Lrnde aileen zai mogen Drukken, doeo
Drukken, Uitgeven eade Verkoopen; verbiedende daaromme allen en een ieciyken dezelve Warfe-
ei la 't getieel ofte t;n d.ele.i te drnklicn, r.aar te drukken, te doen naar drukken, te veiban.

«leien of te verkoopen , ofte elders naar gedrukt binnen cenzelven O zen Lande te breiden, uit te
eeven ofte veihsndilen en verknopen, op verbeurte vin alle de mar gedrukte, ingebrrgtc, vci-
'undc'de ofte ver^ogte Eieui^laaren, endc eer boete van Drie Duyzend Golden! daar en b^van
te. verbeuren, te aPl,iiceeren een derdl par: voor deu Oiïïcier die de Calangc doen zal, ce.n derde
part vo.ir den Armen der Pbatft daar het Cafu; v orva.ien zal, ende het"restcereede derde part
voor d:n Suppüat, endc di: t'e!>ns zoo meen gnaal als dezclven zullen werden ag;erhaalci : Alles
in dien v-:r(r»ndc, dat Wy den Sapüant met deezen Onzen OJlmye alleen willende gratiflceere»
191 verboeding vin zynï fchaade door het nadrukken vao de vooifz Werkjes, dair door in geeneo
tleelen vciltaan den Unteaoaden van dicq te au-.horif-crcn cfte te advoaeeren, ende veel min dezel-
ven onder onze pretcftie inde bcfehermin^e eenig meerder credit, aanzien ofie reputatie te geeven,
nemaar den Suppliant in cas dar.r inne iets onbehoorlyks zoude lMOueeren alle het zei/» tot zynen
lam zal gehouden wezen te verantwoorden, tot dien einde wel czprefie'yk begeerende, dat by al-
dien hy dee^eu Oozes Oèt-oye voor dezeive Werkje» zal willen Itellen , daar van geene gea e-
vieerJe, of gccoi-ü 2hee.de montle zal mogen BHfcaj. , nemaar tehondei wezen het zelve Octroy ia
't geheel en zop.^tr ~eni„e O. iliie daar voor te drukken ofte doea drukken, ende dat by tehouden
zal zyn een E.cavliar van de voorfz. Wartjei op groot Palier, gebonden en wei geconditioneerd,
»e brengen in ie B:biiotneecq van Oaz: U..ivr;fi.cit te Leyden, binnen den tyd van«ees Wceken,
na dat hy Suppliant dezelve .Werkjes zal hebben beginnen uit te geeVeo,op een toete van Zes
Honderd Guldens ns cz.ir.tic der viorfz. Zes Weescn by deu Suppliant te verbeuren, ten kehoe-
vct van de Nïdc:dnitle Ar.nen van ds Plaats alwa*r de Su.tp'iant wiond, en voort» op roeru, van
•Rcttcr d.ad forft-e^en te zyn van het cfF.a van dit O-I oy : Dat ook den Suppliant, fc imn by het
ir., aan van dit Oét-oy e.n Eiemplaar gleeverd hebkonde, atq da v'>orfz onz: BibMothcec] , by
zoo verre ny ««.lua^n.ic den tyd yj., dit Oüroy dezelve Werkjes zoude willen herdrukken met

fer.»atiea_, />iten , vermeerdering*:! , viranderm^ei , correctien of ander», hoegenaamd,
Hk ij.eea an Ier I' ..;a:, gei ,jd;.; zil zyn wadcron esa znlrr EiesapUir vao dezelve Wsrkj-s,

*4 6«.
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geconditioneerd als vnorcn, te breneen in de voorfz. Bibiiotheecq binnen dezelve» tyd co op d«

bocteo ei- poeaaUteit als voorfz. : Ende ten einds de Suppliant deez.'n Oaztn Confente end»

Oftroye (°oge genicccu als naa behooren , lasten Wy alles end* renen yegclyken dien het aan-

gaan mag , Jat zy den Suppliai, t van den ?nhoucen vin deezen doen, laateo ende gedangen-

ruitclyx, vrewUlylt ende v.lkomentlyk genieteu enie gebruiken , ceffaerende alle belet pet cao,

trarie. Gegeeven in den Hage , onder Onzen Grooicu Zeepele hier aan dacn hangen op den

dertigfti.n Jinuiry in 't Jaar Onzes Hecre ende Zaligmaakers Duizend Zeeven Handard Ze» ea

Zeaig.

P' STYN,

Ter Ordonnantie van de Staaten,

A. V. D. MIE DEN.

Aan den Sappllmt zyn neveui dit

Oitroy ter hand grfteld by Ex-
tract 40" h e. ticq Haai Ed, Oroo;-

Moc Refolutien via den aS.

Jony 1715. «n 39. April 17*8.
ten ••nde om zlg daar na te re-

pliceren.

VOOR-
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D e Heer J. Cats, aan het Werck van een der

vermaarde Geleerden van zyn Eeuw; met zyn Dicht-

kunst eene grote luider hebbende bygefet , 't geen in

groote achting by meest alle Huysgefinnen wierd ge-

houden 5 waar door het veel gefogt en meest weinig

te bekomen , en het fclve van groote nuttigheid wer-

dende bevonden , dachten we het wederom, zo als 't in

zyn geheel is , op nieuws met den Druk gemeen te

maaken, waar toe reets, als het recht hebben, vee-

Ie kosten waaren aangelegt 5 Edog onder allen deze

,

de Eer hebbende, van ecne der voornaamde Lief-

hebbers der Dichtkunde , die deze Eeuw met zyne

Zeedige Werken een groote Luider heeft bygezet ?

daar van kennisfe te geven , zo had zyn Wel - Ed. de

goedheid van aan te bieden Eene Bondel van Verza-

meling der Gedichten van den Heere J. Cats, die

in geene van zyne Werken gevonden werden. Bo-

ven dien door inkoop , uit eene der vermaardde Bi-

bliotheeken , magtig geworden zynde,. Alle de'Rouw-

Gedichten en Graft - Schriften , die ten tyden van

't over)yden van den Heere Cats, op zyn Af der-

ven in 't licht gekomen zyn. Zo dachten we niet

onnut te zyn 't voorn. Werk, niet in 't geheel, maar
in een kort begrip , benevens de Verfen van den
Heer Cats, zo als die daar in gevonden worden,

Schoon die elders gedeeltelyk in zyne Werken te vin-

den



VOORBERIGT.
den zyn , met dén Druck gemeen te maken , als zynde

een zamenhang van nutte Lesfen ; Waar agter te laten

volgen de Overgebleven Gedichten,
die in geen van zyn andere Werken te vinden zyn '•>

Beneevens de L o f- en Alle de Rouw-Gedich-
ten en Graft- Schriften, makende te

zamen een Werkje, om het zelve by de kleine Ge-

deeltens van de Heer

C

at s te kunnen werden ge-

voegt 9 waar door nu in de kleine Boekgedeeltens

van voorn. Heer Cats, meer dan in eenige grootei*

Werken te vinden is.

Wy achten den Beminnaars hier mede geen on_

dienfl te nebbe gedaan , en verwagten , door een goet

vertier, als alle zyne andere Werken, moeyten en

kosten niet vruchteloos aangelegt te zyn.

KOR'
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De Verdorventhsyt des Men/cbe , waerdoor de Sieckte en

de Doot onderworpen is geworden. Png. t

De waerdigbeyt des Menfbe na Zielen Ligbat?m y en

waer door deGefontbeyt lang onderbonden wort. 12

Redenen , waerom de Menjcbe in de eerfie tyden langer

leefden. iy

Of bet Leven door de Konfte , ofte eenig ander Middel

% erlengt kan worden 18
Het fcbryven van de bewaring der Gefontbeyt is noot'

zakelyck. 23
Op de Gefontbeyt en de waerdigbeyt der zelven* 25
De Droefbeyt.

~ " 31
De Nydt. 37
De Liefde, 43
De Eergierigbeyt. 61
De Gierigbeyt. 67
De Jaloufie. 75
De Blydfcbap. 83
De Gramfcbap* 89
De Vreêfe. 97
De Lucht. 102
De Fier Getyden des Jaers. 106
Van de Winden. 110
Onder, cbeyt der Landen en Steeden, 112
De Spys en Dranck. 114
Van de Graanen. 119
De Moes kruyden.

.
-123

De eetbare Wortelen en Knollen** 127
De Aert- vruchten. 130
De Heefier vrucbten. 132
De Boom vruchten met barde (cbelpe. 1 34
appelen en Peeren % en andere Boom - vrucbten, 137

Van
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Van Suyrker en andere Speceryen: 142
De O <rfpronck van bet Slachten der Beejlen. 1 47
Onasr/cbeyt van 'tVlee/ch. ijo
Het Wee/eb der Tamme en Viervoetige Dieren» 154
Het Wüdt Braedt. 161
De Vogbelen. 165
De Vruchten der Dieren.

m 173
De Visfchen. 177
De Drcmck. 183
De JVyn. , 187
Het Bier. . 193'

De Taback. 295
De Beweeginge en Ruste van 't Ligbaem. 199
Het Slaapen en ivaacken. 201
Reguelen des

r
Levens voorgebauwde Perfoonen. 208

— -^ — u'flar wa eerc bevruchte vrouw zig dient

te gedragen. 213
Hei Opvoeden der Kinderen. 220
9
£ Vbfd/el tot j' Menfchen nootdruft* . 223
De matigbeyt der Spy/è. 224
Derc Dranck , en derjelver maate. n>8
Reguelen des Levens, om lange van veel ongemacken

bevrydt te zyn. 230— ^óor </fe een ongefielt ligbaem hebben, ibid

Die van eniege Siecktensgedrygt,worden. 231
üu . . Die uyt een Sieckte opjlaau. 232— Foor Oude luyaen. 233
't Btfiuyt des Boecks. 234
Overgebleven Gedichten vanj. CATS, die in geen

andere van zyn Wercken gevonde worden, 235
Lof- en alle de Rouw - Gedichten , en Graft • Schriften ,

op den Heere j. Cats. 285-293

,, ,. CATS
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NUTTELYCK

HU yS-BOECK.
Vervattende eene

BESPIEGELINGE des 'sMENSCHE;

De Ferdorvenheyt des Menfche , waer doof

de Sieckte en de Dcodt onderworpen

is geworden*

Di'E menfch, het edel Dier, byGodes hant gefchapen*

Vk
r

as om iij ltoge jeught zyn lult te megen rapen ;



s J. CATS NUTTELEYCK
Was in het fchoon Prieel: en waar hy immers ging,

Daar was hy aengefien als Heer van alle ding.

Hy vont een fchoon gezigt alwaar de Bomen groeiden

,

Hy vont een foet geluyt alwaer de Beken vloeiden

:

Hy vont een foeten reuck alwaer hy neder zat

,

Hy vont een foeten fmaeck alwaer hy fruyten at.

Waer dat hy quam gegaen de zoeten Vogels fongen

,

De Vifïèn waren bly, de wiide Dieren Sprongen,

Het Schaepjen met den Wolf gingh fpelen 'm het groen,

En cock het felfte beeft dat quam hem hulde doen.

Hy. word aan alle kant getroetelt van de winden,

En geen onguere lucht en waffer oyt te vinden;

Daer quam geen felle Vorft die in de leden fneet,

Daer blies geen Noortfche buy die in; de wangen beet.

Geen koorts, geen vierig zeer, geen peil of peper koren,

Geen gicht, gten lelyck Schurft, en waffer noch geboren:

Geen damp, geen vuyle miir, en vielder op den Menfchi

Men vont aen alle kant zyn volle herten-Wenfch.

Maer na dat hem de Slang met liegen had bedrogen ,.

En van het hoogile goedt door liften afgetogen;

Doe was dat hy terftont in alle qualen viel,

Niet met het lyf alleen , maer even met de Ziel.

Eylaes! het was verbeurt, al wat hy had verworven,

En hy vol flim bejagh, en in den gront bedorven,

In hem en is geen- deel- tot aen het flimfte lit,

Daer in geen flïriï verderf en ftage kanker zit.

Soo is dan uyter aert geen doodt in ons gezonden:

Maer zy is in den Menfch een Straffe van de Sonden.

Van daer komt ons het quaet, en al het fwaer verdriet,

Dat ieder menfclien kindt hier op der aerde ziet.

Wilt



HUYS-BOECK. 5
Wüt ghy dacrom een koorts of ander quael , genefen ,

Of foekje langen tydt in goeden ftant te wefen

,

Gaet eerft tot uwen Godt, en klaeght daer uwe pyn f

Zo kan het heylfaem kruyt u leden dienftig zyn.

Den Menfch , na Gods Bedt gefchapen , en
in het Hof van Eeden gefield, heeft hem
zelve, door de liftige verleydinge des Duy-
vels en het fchandelyk overtreden van Gods
gebot, alle elende en de doodt onderhevig
gemaekt

,
gelylc den Apoflel Paulus in zyn

.Brief aen de Romeynen, Cap. V. vers 12
zegt : De bcfoldinge der Sonde is de Doodt , en

door de Sonde is de Doodt in de wereldt gekomen»

Dit wordt feer aerdig door den Here Bartas

afgebeeldt, in de Eerfte dagh van de Twe-
de- weeke, uyt het Franfch overgezet:

Waer Adam ni et verruckt tot ongeregelt mallen

,

Den Schepper af-gegaen, den duyvel toegevallen,

Zyn af-komft, zyn gedacht, zyn bloedt en edel zaef

Dat ware nochgefont, en 111 een blyden ftaet.

Maer nu het eerfte paer heeft buyten alle reden

Veracht den grooten Godt, zyn Wetten overtreden $

Zoo is de bleecke Doodt en alderley gevaer

Getreden in het perek, gekomen over haer.

De Sond, het leelyck fpoock, die heeft 'et al bedorven

»

En om dit ongeval zoo is de menfeh geftorven.

Van daer komt ons het quaet , van daer geftagen druck,

Van daer komt alle vleefch en gront van ongeluck.

As De
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De Sonde , de oorfaeck zynde dat den Men-
fche vervallen is van zyn vorige heerlyke

ftaat, en niet alleen verduyftert, maer met

fo veel quaelen en fiektens befmet , en als

eene gehele onrynigheyt geworden ; daeren-

boven alle Elementen om des menfche wille

vervloeckt, daer het te voren niet dan enkel

goets, nu niet al wat nadelig is voortbrengt,

't welk mede op voorn, plaeife door den Heere

Bartas aldus is afgemaeit

:

Met dat de menfch begon hem tegen Godt te Hellen,

Soo voeght fich alle ding om hem te mogen quellen:

Want een die uyt de gunft van zynen Schepper raeckt,

.Die heeft ftracks tegen hem al watter is gemaeckt.

De lucht gaf felle wint , het water ftuere vlagen

,

Het aertryck giftig kruyt, den Hemel donderilagen

;

Een yeder fpout dan menfch als in het aengeficht,

En denckt voortaen niet meer aen hem te zyn verplicht.

Be fterren zyn vergramt, en laten ' droeve ftralen,

Door vreemt en naer beléyt hem in de leden dalen

;

I)e maen verkout zyn breyn door vuyl en felfaem vocht
>:

En fchiet hem in het lyf een ongefonde locht.

Hier ryft een harde fcorm en treft verheve wallen,

Daer fchiet een blixem uyt , en doet de torens vallen

,

En ginder blaeckt een vuur dat uytter aerden koomt,

Daer voor dat yeder landt en al de werelt fchroomt.

Ach hoe was eens de menfch in hogen ftaet verheven,

Doea hy mocht over-al geftrenge wetten geven!

Doei*
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Doen kond hy met een wenek of met een kle-ync ftcm

,

Al wat zyn ooge (agfi, doen buygen onder hem.

Het fwyn, den oliphant, de leeu, en felle bceren,

Die lalde haer gewoel alleen op zyn begceren,

En waeren ftaeg bereydt om hem ten dien ft te ftaen

;

Nu komt een kleyne mug en doet hem oorlog aen.

Den Room des levens moetende mifien, 20

ftondc gefladig alle ellende en de doodt te

wagten. Dit wort by Hefiadus onder de Fa-

bulen , van den val van Adam , in zyn Grkxe-
dichten verhaelc : De Goden het Vuur ont-

Ilolen zynde, is Pandora met een doofe vol

alderhande quaet in de werelt gefonden , en

die opdoende, menigerley Elende over d^n
aertbodem verfpreyt

:

Na dat het grillig wyf een misflag had bedreven

,

Soo wafier al verdriet in dit ellendig leven;

Want daer het eerfte volck mocht ruftig henen gaen

,

Soo nam het aertfche dal een ander wefen aen:

Want fieckte, moeyte, forg en duyfent ongemacken,

Die quamen uyt de lucht op aerden neder-facken

;

Siet daer , eylaes ! den menfeh in druck èn fta'gcn noot

,

En voor het lefte fpoock foo quam de bleecke doot.'

Om defe reden plegen die van Traden ,
ge-

lyck veel fchryvers getiiygen , dat, wanneer

een kindt geboren was , het {d\-Q , rontitom

fittende, te befchreyen, en te beredeneren

wat Elende het ftondc over te komen ; maer

A 3 Se'



6 J. CATS NUTTELEYCK
geftorven zynde, bedreven ze groote vreug-
de , daer mede willen te kenne geven , door
de doodt van veel elende vèrloft te zyn. Dit
wert by Plutarchus, uyt Euripkjs , in de
trooft-redenen aldus aan gewefen:

Soo haeft als eenig menfch op aerdèn was geboren,

Soo fcheen by al het volck de vreught te zyn verloren;

Een yeder was bedroeft, en maeckte groot geklag,

Om dat men voor het kint niet als verdriet eij fag;

Maer als de bleecke doot had yemant wech-genomen

,

Dan fagmen enckel vreugt als van den Hemel komen.

Men nam het voor geluck , men is geheel verblydt,

Een menfch te mogen fien van alle druck bevrydt.

De Elende van den menfch wort van Plinius

in zyn Sevendc-Botck der Natuerleycke Hijtorie ,

wytlopig befchreven, en fegt, dat 'er veel

zyn geweeft, die voor den menfch 'c beft ach-

ie, niet geboren te zyn, of geboren zynde,

fchielyck te fierven;
-

het welck door den
Griecxe Poëet Crantor is aengewefen

:

Wajt leve dat de menfch oyt (lelt in zyn gedachten

,

Daer is maer enckel druck en oiüuft in te wachten;

Het gaet foo wonder vremt hier in dit jammer dal

,

Men vint fchier anders niet als druck en ongeval.

te yemant hoogh in geeft , en deftigh in ve-rftaude

,

Soo wordt hy metter daet een flave van den lande;

Doet hy gelyck een dwaes zyn dingen fonder flot

,

Soq is by ftacgh veracht en aller menfehen fpot.

Is



huys-boece: 7

Js hy van kloecken aert, en van gcfonde leden,

Soo wil hy ftaegh het vleefch in vuvlcn kift belleden
j

En is hy veeltyts fieck, hy lydt een ftage doot,

\ En is een arrem menfeh, al is zyn ryekdom groot;

Leeft hy ontrent een Prins , of krygt hy groote itatcn

.

Hy moet van ftonden aen zyn oude vryheyt laren.

Wie zich Sn 't hof geneert die ftelle delen voert

,

Dat hy geringelt wort , en eftcr dancken moet.

Indien hy fich bemoeyt alleen met eygen faken

,

Dat is een flecht bedryf , hoe kan hem dat vermaken?

Is hy een acker-man die koren-landen bout,

Dat is een ftage forgh die nimmer op en hout.

Indien hykrygfman wort, foo moet hy diekmael moorden,

Oock daer hy wort onthaelt met guntt en foete woorden;

En foo hy noy t en vecht , maer lieft de foete ruil

,

Soo is hy maer een roof van die het maer en lult.

Indien hy over zee verhandelt ryeke waren

,

Soo lydt hy ftagen angfl: oock van de minite baren; '

Indien hy binnen 's landts een ftillen handel doet,

Die geeft hem ftaeg bellag , maer nimmer machtig goet.

Indien hy voorfpoct heeft, foo wort zyn hert verheven;

Hy wort door lotte waen en hoogmoet aangedrecven;

En wort hy heel befwaert met druck en tegen fpoet

,

Wat is hy als een worm die in der aerden wroet?

Indien hy fonder geit befoekt de vreemde landen ,

Soo treckt hem niemant aèn door feyl van ryeke panden

;

En reyft hy buyten 's lants en heeft hy machtig geit

,

Hy fal met groote vrees gedurig zyn gequelt.

Indien hy is géfint om noyt te willen paren

,

Gedurig eenfacm zyn dat noem ick droeve jaren;

A 4 In.
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Indien hy trouwen wilt , hy wort voor' eeuwig vaft^
En 't wyf , met haer gevolg dat is een ftage laft.

Indien hy vruchtbaer is en kinders komt te winnen,
Al was hy eertyds bly, hy krygt bedroefde linnen,

En foo hy fonder vrucht den echten acker bout,
Syn huys dat gaet te niet. Wat doet de man getrouwt?

Trout hy een fchoone vrou , zy baert hem duyfent plagen ,
Hoe licht kan haei

4 gelaet een ydel oog behagen ?

En dat is ftage forg. Neemt hy een Ieelyck wyf,
Soo heeft hy nimmermeer een eerlyck tyt verdryf.

Is 't wyf van machtig goet, de man van kleyne renten.

Het wyf fai ftaegh verwyt hem inden boefem prenten:

En iffe fonder geit, fie daer een £megeii laft,

Want goet van eene zy is veerdig opgebraft.

Is zy van fnegen aert, en leeftfe wyfe boeken,

Soo wilfe meeiter zyn en haren man verkloecken,

Siet daer een twiftig huys. Indienfe niet en weet

,

't Is fpyfe fonder zout , en niet een foeten beet.

Ten lellen , is men jong , de jeugt is onbedreven

,

En woelt als in een zee van dit ellendig leven
;

En worter yemant out, foo naeckt zyn hoogften noot

,

Eylaesi zyn kranck geftelt dat wortelt met de doot.

Wat dienter meer gefeyt ? wie kan hem nederftellcn

,

Of hem lal eenig ding in geeft of leden quellen

:

Geen menfch is fonder druck , hoe vrolyck dat hy leeft »

Dewyl oock even felfs een roosjen prickels heeft.

De blydichap even felfs die heeft een droevig wefen :

'

Want van geftage vreugt en heeft men noyt geleien.

Het is dan alderbefi: en ver de rniufte pyn,

Pf novr te zvn geteek of haeft een Ivck te zvn.
'

'

'

' Mi-
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Midas aen Silenus vragende : wat voor den

menfebe 't beft was , antwoorde : niet geboren ;

of baefiig te fierven. De Philofooph Epicurus

met hem (pottende , wat reden dat hy zig zelf

dan terflont niet ombragt ; waarom de voor-

gaende verfen vanMetrodorus dus zyn verandert

:

Wat ftaet kan eenig menfeh op aerden overkomen,

Daer niet een foet vermaeck kan werden uytgenomen?

Noyt foo verboften tydt of foo bedroefden jaer,

Of een die leven kan die worter vreugt gewaer.

Heeft yemant kloeck verftant , foo wort hy ftaeg geprefen

»

En voor een landt-juweel met vingers aengewefen :

En is hy fonder breyn, foo is hy fonder laft;

Men fiet oock Princen felfs met gecken wel gepaft.

Is hy gedurig wel en fonder krancke dagen,

Soo is hy recht bequaam zyn luften na te jagen

;

En is hy fwack van aert , en dickmael niet te wek,

Schoon hem de doot genaeckt ; ten is hem geen gequek

Indien hy in het Hof met Vorlten wil verkeeren ,

Hy kan zyn lagen naem en duyfter huys veyeeren : ,

Indien hy ftilheyt foeckt , en maer het zyne doet

,

Zyn eygen vooght te zyn dat is geweldig foet.

Staen hem de velden aen. , en gaèt hy landen telen

,

Dat is een foet bedryf wie kan het oyt vervelen ?

Wil hy een koopman zyn, en zeylen van de ree,

O wat een machtig goct omftaet 'er uyt de zee!

Indien hy winfte doet, foo mach hy vrolyck leven, '

lly krygt dan menig vrient en meer als hondert nescu
;

A 5 E«
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En lydt hy ftaegh verlies hy wordt een deftig man

»

Die , al dat werelt niet , met voeten treden kan.

Wil hy een krygsman zyn , foo kan hy dickwils mayen

Daer hy noyt ploeg en fondt , en noyt en dede zayen

;

En foo hy d'oorlogh haet en lieft een ftillen geeft

,

Soo is hy wel getrooft , oock als een ander vreeft.

Verreyft hy buyten 's landts , en kan hy wel betalen

,

Waer dat hy komen mach , men fal hem wel onthalen

;

Of is zyn beurfe licht, hy draeght te minder lalt,

Soo dat hy lullig is en op gten roover paft.

Indien zyn jeugdigh hert genegen is te trouwen ,

Waer vint men foeter vreught als by de jonge vrouwen ?

Of is hy meer geneygt om niet te zyn gepaert,

Soo is hy fonder forg waer dat hy henen vaert.

Indien het echte bed hem kinders heeft gegeven

,

Hy fiet , in hare jeught , gelyck een ander leven

;

Indien hem uyt het bedt geen echte vrucht en walt,

Soo heeft hy vrouwen lult , en efter geenen lalt.

Trout hy een fchoone vrou , wat kander foeter wefen ?

Zy kan zyn gulle jeught , en heeten brandt genefen:

Of iflc niet te moy , ey keurt haer niet te naeu,

By nachte , lieve vrient , zyn alle katten graeu.

Kryght hy een geldighWyf, wat kan hy meer begeeren;

Op Vrouwen machtig goet daer kan men lullig teeren.

Heeft zy in tegendeel maer weynigh bygebracht

,

't Is feecker dat het wyf hem des te meerder acht,

Indien zy geeftigh is , of heeftfe veel geiefen

,

Zy kan , voor al het huys , gelyck een Raets-Heer weien.

Of heeftfe geen verrftant als van haer doecken - huyf

,

De man leeft fonder twift by foo een foete duyf.

Watt
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Wat meer ? is yemand jonck , dat zyn de befte tydcn 9

De jeught is enckel vreugt en luit aen alle zyden:

Indien den ouden dag tot zynen heert gcnacckt,

Siet daer de rechte tydt die hem eenvaardig maeckt:

Het is dan fonder gront dat veel onfoete menfchen
,

Of noyt te zyn geweeft , of korte dagen wenfchen

,

Treet ghy in u beroep met onbedachten fm,

In wan genoegen felfs daer is vernoegen in.

Al is den menfche door den val in den
ftaet der verdorvenheyt gekomen , waer door
ze alle wederwaerdigheden onderworpen zyn
geworden , fo is 'c nogtans fo niet, of het
Teven is voor de doot re kiefen.

In verfchyde Oudvaders zyn merkwaerdise
gevallen, 't welk dit beveiligt, dat het levtn

foet , maer de dooc bitter is , 't geen ook
daag'lyks ondervonden wort aen die geen ,

die verlangen uyt het leven geruckt te wor-
den; maer wanneer het op derven aenkornt,
wederom wenfehevan de dooc verlofl te zyn.

De
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De Waerdigheyt des Menfcbe na Ziet

en Lkhaem , en waer déor de Gefont-

heyt langh onderhouden wort.

*% CAer fchoon al is de menfch door onverfich tig 'mallen
s

Jlt JLUyt zyn geduerig heyl in fvvaren noot gevallen

;

Noch is des niet te min het edel menfchen kindt

,

Het fchoonfte dat men weet , en op der aerden vindt.

Hy gaet des niet te min met op-gerechte leden

,

h deftig ia vernuft, en machtig in de reden;

Hy- fiet den Hemel aen met opgetogen geeft,

Dat niet en werdt gefien in eenig ander beeft.

En Godt de rechte boni van alderley genade,

Noch gunstig aen den menfch en zyn gebeele zade

,

En heeft ,niet al-te-mael de krachten wech-geruckt , -»

Die hy 'm alle dingh te voren had gedruckt

;

Daer is> uyt enckel gtnift, noch zegen ingelaten,

Die aen het fwackfte vleys zou namaels mogen baten:

Ja waer een nieuwen quael in eenig landt ontftaet,

Daer geeft de goeden Godt al weder nieuwen raet;

Maer niet als door verftant, door vlyt, en kloecke finnen,

JEn laet de wyfe Godt ons eenigh voordeel winnen:

Tot fweet zyn wy gedoerat, mits Adam qualyck gingh ,

En dat is heden noch de prys van alle dingh.

Soo is dan by den menfch met volle vlyt te trachten

Hoe dat hy , door de kunft zyn qualen kan verfachten ..

Hoe dat hy, door de kunft, mocht weren uytetbloet,

Al wat hem ongemack of eenigh ^hinder doet.

't Is
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't Ts vry een nutter faeck gefont te mogen blyven,

Als door een machtig kruyt de fieckté wech te dryven

,

't Js beter 's vyants heyr te weren uyt de fchans,

Als binnen aen te gaen een ongewiffe kans.

Men kan een linnen kleet, met looge, zeep, en aflen,

Al waffel vuyl begact, wel net en fuyver waflen; .

Maer denkt vry dat het werk niet in zyn ftant en blyft,

WalMieef men in de wafch al vry wat harde wryft.

't Is even met den menfeh hier in aldus gelegen ,

Want fchoon hy door de kunft verlichting heeft gekregen,

Hy wort 'er door verfwackt, hy wort 'er door ontfet,

En ftaeg foö blyfter yet dat hem van binnen let.
.

Wel aen dan Hollants volck , leert na den regel leven

,

Hier is dat u ontbrack , in onfe Tael gefchrevën

,

De Maeght van'onfe Stadt, die gy hier voren net,

Die is die u kunft uyt enckel gunfte biet*

De Menfehe na den val , van zyn ïiiyftef

en heerlyckheyt vervallen en afgeweken zvn-

de, is evenwel door God? goeciertierenheyt

gebleven 't heerlykfte Creatuur des aerdryks

,

alles wat daer op Is tot zyn. luft genietende.

De Profeet David, Pfalm VUL 5, 7-9. zig tot

God verheffende , zegt: Wat is de menfeh %

dat gy zyner gedencktl G«y doet hem heerfchen

over de wenken uwer handen; gy hebt alles on-

der zyne voeten gefet. Schapen ende Offert . alle

die j oock mede de dieren des velts. Het gevo?. el-

ten des hemels , ende de vijjen der zeen. Den
ou«
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ouden Zoroafkcr , na zig zelfs lang over 't kofl-

flig maeckfel van den Menfch te hebben over-

dagt, berde eyndelyck in defer voegen uytr

O menfche gy zyt een heerlyck werck van de flou-

te en alles dervende nature

!

Oviduis , fprekende van de Schepping, fegt

van den Menfch , in vergelycKinge der Beeften

:

De beeften van het Wout die kyken na der eerden

Vry flegter als de menfch , en van geringer weerden

;

Maer hy, een edel dier, en van een hooger aert,

Siet na den hemel toe, waer uyt hy is gebaert.

Het aertryck is , door de goedertierenheyt

Gods , voor de gebreken en fiecktens van den

menfch , nog vruchtbaer gebleven , dat hec

felve, fo wel goede kruyden als dittelen voort-

brengt , waer van Ovidius fegt :

Het velt dat geeft ons heylfaem groen,

Oock veel dat hinder plaeh te doen

;

En wie doch heefrer noyt gegaen

,

Daer rofen by de diftels ftaen?

So drayemant dan iets ontbreeckt, kan hy

fig begeven tot de hulpe, om het verlorene

te herïtellen; Maer hoe weynjge zyn 'er die,

wanneer hy fonder gebreken is , daer van de

rechte waerde kent, en ligtelyck onbefonne

fig in een poel van elende werpt. Daerom
het
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het van de uy terfte nootfaeke is , de gefont-
heyt, als een der grootfte fchatten, forgvul*
dig in agc te nemen, en fo veel mooglyck is,

te bewaren.

Redenen waerom de Menfchen in de eerfle

tyden langer leefden.

De menfchen die wel eer hier op der aerden waren

,

Beleefden menichmael de negen - hondert jaren,

Vol kracht en groene jeugt : men vont geen droeve pyn

,

Geen peft , geen heete koorts , geen wreeden flerecyn

;

Maer nu de gryfe tydt is hoger opgekomen

,

So heeft de fnelle doodt de werelt in-genomen

,

Gicht , fcheurbuyck , kugh , graveel , en andere ongeval

,

Die vielen uyt de lucht , en vlogen over al.

Geef reden, Sang-godin. De werelt eerft gefchapen,

Liet uyt haer gulie fchoot een machtig voedfel rapen

,

Het was of edel zaedt, of wonder fchoon gewas

,

Al wat men uyt het velt of van de boomen las

,

Geen menfeh en werd geftvackt door lult of gulfigheden

,

Maer yeder fpit het landt, en oeffeut foo de leden :

Men at geen Ieckerny , maer flechis gemeene koft,

En water uyt de beeck dat was hun foete moft.

De Oerren niet vergift met onpefondc qualen,

Die gaven enckcl heyl, en niet als foete ftralen:

Maer
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Maer dat ick hocger aeht de menfche nu geplant

,

Quam eerit als ir, t de vorm van Godes eygen hant.

Dat van den Schepper komt> hoe kan het licht bederven?

Dat uyt het leven ryiï , hoe kan het haeftig fterven ?

O groote Levens-vorit ! O 's menfchen hoogfte goet

!

Koom woon doch binnen ons , doch meeft in ons gemoet.

De H. man Job, Cap XIV. i. zegt: De
menfche van een vrouwe geboren is

9
kort van da-

gen , ende zadt van onrufte. Hy komt voort ah
een bloeme , et:de wort afgefneden , oock vlucht

hy 9 ah eene Jchaduwe , ende en verftaet niet.

Met defe geiyekenis komen over een de oude
Griecxe Poëten. Pindarus zegt den menfeh
niet anders te zyn , als een droom van een

fchaduwe. . GJaucus geeft by Homerus zyn ge*

flagt by defe geiyekenis te kennen:

De' dochter van het wout, de friffe boom gewaffen,

Zyn op bequamen gront de menfchen toe te paffen

:

Kaer groen , des fomers kroon , dat wort des winters roof f

En liet een jonger blat verdryft liet oude loof.

Wy groenen in der jeught en hebben blyde dagen ,-

Maer worden van de doot allencxkens weg-gedragen

;

En 't wyl de tyt verloopt , en onfe vruchten leeft

,

So wort een nieu gedacht dat wy eens zyn geweeft.

Dat de menfche in vorige eeüwe langer'

leefde, zxn de redenen by eenige Schryvers
"
vsr-
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verfcheydelyck. De meefte komen over een,

dat de menfche een veel beter regel van ie*

ven en van geftelder gematigheyt waren. Ten
anderen dat de foberheyt in fpys en dranck

daer van de oorfaeck foude kunnen zyn. Wat
fiet men niet na verloop van die tyden en he-

den ten dagen , dat door overvloet van fpys

en dranck , en veele leckernyen aen te rech-

ten , zig felfs foo overladen , dat 'er gevaer-

lycke fiecktens, ja de doot door veroorfaeckt

wort?

B 0/
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Of het Leven door de Konfte ofte eenig

/ middel verlengt kan worden*

Het is een hart gefchil , en over lang gedreven

,

Hoe ons de gronden ftaen van dit ellendig leven

,

En of Godt aen den menfch , als door een ftale wet ,

Zyn dagen heeft befcheert, zyn palen heeft gefetj

En of hy met beleydt , en door befette reden

Een vafter leven kracht kan brengen in de leden;

Dan
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Dan of een yders tydt foo vaft verzegelt ftaet

,

Dat hem geen kunft en helpt , geen hinder oyt en fchaet^

Hy die van al het ftuck de gronden foeckt te kennen >

Die tale na het werek van al de foete pennen

Die onfe Beverwyck te famen heeft gebracht

,

Daer wert het diep geheym getogen uytter nacht;

't Is dan myn voorftel niet hier dieper in te treden,

Wan* tot foo grooten werek behoeft een langer reden/

Maer om hier kort te zyn, foo feg ick heden ditj

Een yder nemet op tot zyn befcheyden wit.

Het eynde van de menfeh is aen den menfeh verholen j

De middels evenwel zyn yder een bevolen

:

Ghy doet wat u betaemt in fieckt' en ongeval

,

En weeft dan voort gétrooft hoe Godt het fchicken faï.

Dat ons leven door geenderhande konfte of

wetenfehappen verlengt kan werden , fegt de

H. man Job Cap, XIV. 5 Dewyle zyne da-

gen beflémt zyn , het getal zyner maenden by u

is: \_ende~] gy zyne bepalingen gemaeckt hebt

,

die hy niet overgaen en /al De verdandkfte
onder de Heydenen zyn van 't felve gevoelen

geweeft. Heclor , wanneer hy ten flryde zou-

de gaen , en zyn Huysvrouw voor ongeval be-

ducht zynde
, gaf haer tot antwoort

:

Lief weeft voor my doch niet befwaert,'

Want niemant in het graf en vaert,

Dan als op hem de Nood-dwanck druckt,

y.n hem ten grave neder ruckt;
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Dat is van ouds een ftalewet,

Die alle menfchen is gefet:

Geen jong, of kloeck* of handig man»

Die dit geweldt ontwycken kan.

En by Virgiüus zegt Jupiter:

Gaet fielt dat voor een vallen gront*

Een yeder heeft zyn Wiflen ftont,

Een yeder zyn gefetten dag ,

Die niemant oyt voor-by en magj

En Turnus die nu deftig ftrydt,

Die heeft al mede zynen tydt,

En na de faken heden flaen,

Soo is het nu met hem gedaen. .

Het foude veel te wyt loopig zyn indien wè
't geen eertyds voor en tegen bygebragt is f

aenhaelde. Sommige meenen dat door de
konft eenige verlenging foude kunnen te

weeg gebragt werden , en nogtans , gelyck

hier vooren wert gefegt de dagen bepaelt te

zyn. Virgiüus , die eertyds yeders tyd vaft

Helde, fegt vmDido, die fïg felve uyt onver-

duit ombragt:

Zy leyt verbeten van de doodt

,

Niet na den regel van den Noodt:

Maer in der haeft, en al te ras

Oock eer haer tydt gekomen was*

Si-



HUYS-BOECK. ii

Simomdes fegt:

Al wat wy Menfchen doen ftaet in de Handt des Hecren

,

Die kan de boosheydt felfs ten goeden eynde keeren.

Wy hebben geenen wil. En daer een onder gaet

,

Daer eyndight Godt den tyt , en fnyt des levens draet.

Pindarus fegt:

Alft Godt maer wil verhoen,

Soo kan geen 'Menfch yet doen j

Het eynd' en het begin

Gaet beyde na zyn fin.

Itsitu

Dat Godt beftemt
,,

Al fchyntet vremt,

Staet vaft en bondigh ;

Die Godts befluyt

Oyt anders duyt ,

Is fot, of fondigh.

Jdraftus by EuripMet fegt

:

O Godt! wat roemt den Menfch op zyne wyfe vonden?

Wy flaen in u gevefl: , en aen u wil gebonden

;

Wy leven op u wenck , en plegen anders niet

,

Als dat u hooge macht aen yeder een gebiet..

B 3 Hq.
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Homerus fegt.

Menfchen willen

Zyn maer grillen.

Yders lot

Komt van Godt.

Op de Verborgenheyt uyt 't Latyn overgefet

Dat de Menfch zoud' alles weten,

Heeft Nature niet begeert.

Hy fiet meeft door duyft're fpleten,

Schoon hy wys is , of gheleert.

Sy en laet haer niet doorgronden ,

En oock aen ons breyn verbiet

't Geen zy rondts om heeft bewonden;

Soo dat fulcks geen Menfch en fiet.
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ifef Scbryven van de hewacring der ge-

fontheyt is nootfafolyck.

Maer yemant fal miffchien hier tegen konnen dryven

Dat geenfins noodigh is van dit beleyt te fchryven.

Vermits dat kruyt, en dranck, en Zalf is Tonder vrucht

Ten zy dat yemant queelt , of in benautheyt fucht

»

Dat noyt de Medicyn en dient te zyn gebeden

Als yemant wacker is , en van gefonde leden

:

Dat even Godes Soon die gronden heeft geleyt

,

En dat het waerheyt is , al wat de waerheyt feyt

,

Maer , Vrienden , hoort een woort : Indien de menfcheu

waren

Als in den ouden tyt en langh voorleden jaren ,

Men hoefde geen behulp van eenigh heylfaem gras,

Vermits en fpys en dranck voor yder heylfaem was,

Vermits oock boven dien meeft al de menfchen aten

Alleenlyck voor den noot , en geenfins boven maten

;

Dies was haer lichaem fterck, haer geeften wonder fyi],

Want al wat voedtfel was , dat was hun Medicyn,

Maer nu meeft al het volck genegen is te braffen

,

En met een ftagen lufl op haren mont te paffen

,

Zyn hun de leden meeps. En feght my doch een reys

Wie iffer recht gefont en dat in voller eyfch?

Canfch weynig , na men fiet : milTchien van houders

menfchen

En iffer niemantfoo gelyck het is te wenfchcn;

B 4 Daer



H l CATS NUTTELEYCK
Daer hapert altydt wat aen 't een of 't ander lidt,

^
Vermidts een Itil bederfin ons verholen fit

:

Naer Godt de Soone fpreeckt van recht gefonde -lieden,
En raet hun 't haren dienft geen meefter ovt t'ontbieden.
Maer

, Vrienden, letter op , en vat de fake wel,
Wat eertydts is gefeyt is heden ons bevel.

Dient u van defen Boeck, en laet de Medicynen,
Ghy kont u fwacken aert door konfte doen verdwynen;

't Is ja foo grooten deught dat yemant 'tzyne fpaert,
Ais dat hy over Zee om groote winfte vaert.

De bewaring der gefomheyt is al fo noot-
fakelyck

, als de middelen te gebruycken toe
nerflelling der gefontheyt,alsmenfiekis, niet
te min Ovidius ^de Ponto 4. fegt:

Die groeyt en bloeyt in goeden (het,
En hoeft geen dranck of meefrers rae:

;

Maer voelter yemant droeve pyn ,

Die roepe dan een Medicyn.

Dit felve is de les van Plato en Celjus. Maer
daerenboven fegr de Heere Chrijius by den
Eaangelift: De gefonden hebbeden Medicyn niet
van noden maer die kranck zyn> Dog daer wert
niet uitgefloten, gefont zynde alle moeite aen
te wenden tot behouding van de gefonthevt.
Degefontheyt is een der grootfle fchattea die
we alhier in aerde vaeten befitten , en daerom
te regt een groote konfte om defeive lange te
behouden.

Op
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Op de Gefontheyt en de waerdigbeyt

der felve.

Gefontheyt, edel ding, van u is 't dat wy fchryven*

Op dat u foete locht by ons fou mogen blyven

,

Op dat een yeder menfch mocht kennen uwen aert,

En hoe je dient geviert en hoe te zyn bewaert.

Gefontheyt , fchoon juweel voor alle ding te pryfen

,

Wie kan na rechten eyfch u eer genoeg bevvyfen ?

Ghy zyt een rvck gefchenck dat van den Hemel daelt,

Dat als een gulde Son hier op der aerden ftraelt,

Schoon yemant van het volck tot hoogen ftaet verheven

,

Mach boven zyns gelyck , m glans en eere leven

,

Getroetelt van een Prins oock na zyn vollen wenich

:

Soo ghy hem niet en ftreelt, wat is 'er van den menfch?

Schoon yemant machtig vee, door Godes milden zegen,

Schoon yemant groot beflagh van landen heeft gekregen

,

Schoon yemants ryeke fchat vervult een gantfche zael *

Ach ! fonder u behulp , wat iflèt al-te-mael ?

Schoon yemant voor hem fiet een tafel vol gerechten,

Die ftaegh wert aengedift met hondert fluxe knechren,

Schoon yemant wort getoeft met alderhande Wyn',

Sit ghy niet aen den difth , 't is ai maer enckel pyn.

Schoon yemant hoor den fang van hondert foete keelen

,

En hoort een geeftigh volck op gulde fnaren fpeelen

,

Als ghy maer henen gaet en uyt de kamers vliet

,

Soo is de gantfche vreugt niet anders als verdriet.

B 5 Schoon
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Schoon yemant is geplaeft daer men een aerdig jocken,

Veel geeiïen befich zyn om blytfchap uyt te locken ;

Eylaes ! de foere praet bevalt de gaden niet

,

Ten fy ghy aen het volck u foete gunfte biet.

Schoon dat de forne fchynt, dat alle kruyden groeyen r
Dat al het boom-gewas ftaet luftigh om te bloeyen,

En dat de koele May ons brenght den foeten tyt,

't Is Winter even-wel foo ghyder niet en zyt,

Schoon yemant heeft de keur van duyfent fchoone Vrouwen,

En mach het puyckjen felfs van alle maeghden trouwen,

Godinne fonder u en heeft 'et geenen val ,•

Want al wat honigh fcheen en is maer enckel gal.

Wat dienter meer gefeyt van alle werelts faken ?

Die niet gefont en is , wie kan hem vrolyck maken ?

Wel aen dan? wieje zyt, gaet foeckt dan aldermeeft

Gefontheyt aen het lyf . gefontheyt aen den geeft.

De Gefontheyt is van alle oude tyden. in

grote waerde gehouden , en felfs onder 't ge-
tal der Godinnen geftelt , wordende genoenu:
de aengenaemfle onder alle de Goden, voor
den Menfche

; gelyck 't (elve breetvoerig
befchreeven is. Dit is niet fonder reden ,

als wy maer eens befchouwcn , dat , met
het raiflen der gefontheyt, ons niets aenge-
naem is. Geen fchatten hoe groot defelve
oock zyn , konnen ons behaegen. Geen fpyfe
hoe heerlyck opgedift en liefelyck voor 't oog
gebracht , kunnen den tong Hielende zyn ;

maer
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aaer alles is dan als een walg. Horatius heeft

eer wel gefegt

:

Het vat moet eerft gefuyvert zyn

,

Of foete Molt wort fuere wyn ?

Wat baet doch ryekdom eenigh man,

Als hy die niet gebruyken kan?

Deregulenter behouding der Gefontheyt,

is dan van de uyterile noodfaek, dac by ten

yegelyck in agt genomen wert.

Wie wenft gefont te zyn , die moet hem ftacg gewen-

nen ,

Zyn wefen in te fien , zyn eygen aert te kennen

:

Hoe die zyn huys bewoont , is nut dat hy verftaet

,

Hoe dat het met de gront , met daek , en kamers gaet.

Noch dient een handig menfeh uyt eyger aert te weten *

Wat koft hem dient gerayt, en wat te zyn gegeten?.

De fpys geeft ons het bloedt, en is het voedtfel quaet,

't Is feker dat het lyf in haeft te gronde gaet.

Noch dienter by gevoeght hoe datter aen de leden

Geen fpys en dient gefchaft, als op befette reden.

Een keers gaet dickmael uyt door al te gullen roet,

Het leven van den menfeh door grooten overvloet.

Ten vierden dient beforght, dat ons de quade Kiften

Niet ftooren in den geeft, en al het lyf onmiden.

Het vleys dient alle tydr gehouden 'm den bant,

Doch meeft wanneer de jcugt in bak leden branr.

Ten
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Ten leften, fop ick kon ick woud' een yeder geven
De rechte wetenfchap om wel te mogen leven.

Wel, vrienden, foo je wenfcht hier in te zyn geleert
Maeckt dat je defen Boeck en zynen Sohryver eert.

*

Cicero fegt feer wel ; dat de onderhouding
der gefontheyt (leunt, op de kenniffe van ons
Lichaem,- in matigheyt

' van fpys en dranck,
en te myden wat ons nadelig of fchadelyck
ioude konnen zyn; waerom eenyegelyck, om
fo groote fchac lange te behouden , op defe
maniere óqs levens dient agt te geven:

Treet dieper in de kunft, en leert gemeene gronden,
Die tot uws lyfs behoudt de reden heeft gevonden

Leert hoemen fpys en dranck, en lucht gebruyeken moet,
't En eynd' in u ontfta een fris en jeugdigh bloet,

En om tot uwen dienft een weynigh hier te feggen,
En tot het vorder werek de gront te mogen leggen,

Soo leert van heden aen, als voor den bellen raet,
ïn alle dingh te gaen na rechte middel -maet;

Geen menfeh en zy te luy, geen menfeh en moet de leden
Tot al te grooten werek en ftagen lalt belleden

:

Hebt niet te fchralen Koek, oock niet te gullen keel;
'

En flaept niet al te langh, eifwaeckt niet al teveel'
Gewent u niet te licht om op gefette ftonden
Te drincken machtigh nat, en vaft te zyn gebonden
Aen regels van de kunft, en neemt geen drancken in ,Qm, ick en weet niet wat, en uyt een luchten fin,

Door-
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Door vaften , ftil te zyn , en door geruft te leven

,

Wort dickmael fonder meer een koortfe wech-gedreven»

Weeft matigh , dertel volck
;
ghy kont oock fonder koft

Van pyn, van ongemack, van fieckten zyn verloft.

Dit is de raet van Hipocraies , en gelyck
hy verder fegc:

Die 't lyf gefont behouden wil

,

En wcfen niet geduerigh ftil,

Maer plegen ftaegh een. matich werck>

Dat maeekt de ftvacke Leden fterck.

En wert oock niet te feer gevoet,

Dat is voor ziel en lichaem goet.

Perjius fegt Sat. 2.

Mdien ghy langen tyt gefont begeert te leven,

3hy moet u nimmermeer tot flempen over-geven

;

Want die te gulfich drinckt, 'en al te dickmael braft,

Wort in der haeften out en van de doodt verraft.

De Lucht feer veel nadeel aen 't Lichaem
ireroorfaekende , fal men fig oock die, fo veel

nooglyck is in agt nemen.

Niet vroegh uyt, maer vroeg onder dack,

Dat is gefont, en groot gemack.

Indien men niet nauwkeurig agt geeft, op
te behoudenis der gefontheyt , kan men üg

riaer
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daer van feer haeftelyck berooft fien , en te

laet ondervinden wat een onwaerdeerlyck goet

het is.

Siet! niemant kent zyn eygeii goet*

Vóór dat hy 't eens ontbeeren moet.

Om het Lichaem dan in eene goede gema-

tigheyt te onderhouden, dient forgvuldig agt

gegeven te werden , op de beweginge des ge-

irioeds, waer uyt veel ontroeringe en quade

gevolgen voort komen, als Droefheyt, Gram-

fchap, Nyt, Vreefe enz*

Soeckt yemant wel te zyn, die moet voor alle dingen

£yn drift, zyn herts' gewoel, zyn 'binnentochten dwingen:

Want als het innigh deel in goede vreede ftaet,

Het lyf en zyn gevolg dat worter deur gebaet.

Wel aen dan fchout Verdriet , en nyt , en minne-vlagen
f

•

En wilt te grooten vreught en hevig bloet verjagen

,

Dryft eer en gelt-fucht weg,jaegt angft uyt uwen gee£i
i

En maeckt dat ghy alleen den grooten Schepper vjeqft;

*k En wil noch even wel van yemant oyt begeeren

,

Dat hy uyt zyn gemoedt fal alle tochten weeren

,

Een geeftig Hovenier befnoeyt het weelig kruyr,

Maer roeyt noch even-wel geen ftam of wortel uyt.

Een boom van wilden aert die kan het enten baten ,

Hy kan door goet beleydt zyn wrange vruchten laten.-

Ghy moogt dan , fooje kondt, verfetten uwe pyiï ,•

,
U hert mach even-wél niet ongevoelyck zyn.

De
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De beweginge des gemoeds , zyn het Li-

:haem fchadelyck , als alleenlyck de Blydt-

fchap , wanneer die binnen de 1 alen van re-

Jelyckheyt gaet, verwekt anders veel onheyL

riier tegen moeten wy ons bedwingen , en

3nfe Paflien fien meeden te zyn; waer uyt an-

iers veel quade gevolgen komen te ontftaen.

DE DROEFHETDT.

act ons Wat dieper gaen en in 't byfonder fprekerï

* Van al dit ziel gewoel, en al de binne-fteeken
j

De
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De Droefheyt is voor eêril die ons de linnen queït*

En meenigh teer gemoedt in vreemde bochten ftelt.

Hier tegen dient behulp en goeden raet gegeven

,

Om fonder eenig leet en ftil te mogen leven

;

Maer 't kruy t dat aen den menfch in defe fieckte dient

En komt niet uyt het velt , maer van een wyfen vrient;

Een woord , een trooftig woord te rechter tydt gefpröken ;

Dat heeft aen menigh hert dit onheyl af-gebroken,

Dat is de rechte zalf die fwacke menfchei\ helpt

,

En droeve finnen heelt* en heete tranen ftelpt.

Maer Godes heyligh Boeck iii dit geval te lefeh ,

Plagh aen een treurigh hert een groot vermaeck te wefen
;

Doch boven alle dingh, tot Godt een reyn gebedt.

Dat is de rechte trooft die een in rulle fet.

*<

De Droefheyt is een der fwaerfte ontmoe*
ting, die de Ziel en het Lichaem ontftellen,

en heeft zyn oorfaeck uyt feekete inbeeldin-

gen van iets quaet nakende te zyn, of van
fchielycké tydingen , waer door 't gemoet ont-
flelc en de finnen doet ftil ftaen. Hierdoor
wert veroorfaekt, dat goede gefielde Lichae-
men vervallen en door den tvd geheel uyt*
teeren.

De maetige Droefheyt , veroorfaeckt wee-
nen en fchryen , waer in de finnen werkfaeiri

blyven ; maer de onmaetige Droefheyt ver-
oorfaeckt veeltyds de doot. Senten fegt in.

Hypoh

h
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Is ycmants druck niet al te groot,

Soo kan hy klagen zynen noot:

Maer als het leet te vinnigh byt,

Soo gaet de mout haer fpraecke quyt.

Merkwaerdig zyn de Gevallen door Droef-

heyt veroorfaeekt. Ovidius Metanu 6, ver-

haelt van Niobe , dat, na datfe feven foonën*

haer man en feven dogters verlooren had *

door groote Droefheyt in een Steenrotfe is

verandert

:

Daer Xit een bange vrou by vyfmien droeve lycken'*

Die *Klaer heenen gaen, en in het duyfter wyeken*

En hy die fy bemint, en met haer is gepaert,

En wat fy van der jeught voor kinders heeft gebaert ?

Dies wort haer killigh hert van droefheyt overwonnen

,

Haer lyf is fonder verw , haer bloet dat is geronnen

,

Haer oogen ftaen verfet, haer koude tong bevrieft,

Soo dat haer bleeckc mont de fpraeck geheel verheft

:

Haer pols is fonder llagh , zy kan geen hooft bewegen

,

Want dat blyft in den ftant gelyck het is gefegen:

Haer voeten worden vaft , haer ingewant verfteent

,

Alleen dit blyft haer by, dat zy geduerigh weent.

Ten leften quam de windt omtrent haer leden fweven

,

En heeftfe wech geruckt, en op een rots gedreven,

Dacr ftaet het fteenen beek : en wie het immer fiet

,

Verheemt een droevig nat dat van haer wangen fchiet.

De Keyferiune Irene op de tyding van haer

C mans
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mans doot, viel in onmagt , en quam korts

duer aen ie fierven. De Soon van den Her-
togh van Montpenfier, zyn vaders graf gaen-

de fien , verviel daer door in foo groote droef-

heyt , dat hy doot op 't graf neerftorte.

De Droefheyt, wanneer die fchielycfc over-

vak, doet het gemoet oiitftcllé en belet alle

werkinge der Siele. Sulks bevinden we op
eenig onverwagte qnade tydlng, wat fchrick,

lidderen en beeven defelve aen brengt. Virgi-

Mus 3. JKneldos, fchryft van Andromacht , als

fy Eneus onverwagt fag aenkomen

:

IMits zy ons wapens fier, en wy hacr naerder komen

,

ïs haer de gantfche ziel van tochten in-genomen.

Zy wort gelyck een (leen , het fchynt dat zy verftyft

,

Soo datfe lange tydt in een geftalte blyft.

Zy fiaet en fuyfebolt , haer woordeii blyven fteceken ,

En naer een ruyme wyl begonfe dus te fpreken : &c.

Jovius verhaelt van Raisciac , dat hy, op

het flen van 't doode lichaern van zyn Soon

,

die in een Veltflag was omgekomen , foo van

Droefheyt bevangen wierdt , dat hy doodt ter

aerde viel.

Geen inenfeh is 'er , of hy is aen droefheyc

onderworpen, waerem de voorfigtigheyt ver-

eyft , om foo veel in vermogen fig te wapenen
tegen alle voorvallen die hec foude kunne ver-

oorfaeken. Tea andsre , dat , wanneer tot

na*
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'nadeel yets moge overkomen , zig te matigen,

op dat het félve geen overhant krygt:

Soo , als een brant-hout doet , heeft al ons doen twee enden 9

Crypt hier 't en fchaet u niet , grypt daer , het lal u fchenden ,

Die zyn vermeynt misval wel vat en recht doorfiet

,

Vint vreught en herten-lult , oock midden in 't verdriet.

Een Grynspens , die de kop ftacg heeft vol muyfe mRen ,

Vint dan oock klagens ftof, als 't gaet ten alderbeften

:

Die 't al fvvaer overweeght , is noyt bevryt van rou.

't Is beft dat m' alledingh flaet in de 'befte vou.

Het verlies van een nabeftaende , kan wel

feer gevaerlycke droefheyt verwecken, maer
de reden daer plaets vindende , ial die de
palen der matigheyt niet te boven gaen.

Wat kan het dog baten , en boven dim , het
óns daer in heruiten en verheugua , ciatorfb

befte vrinden ontbonden zyn van alle aerdfche

moeyte en ellende, genietende een euwige en
volmaekte vreugt, daer we onfe wandel oock
na moet richten.

De Propheet Damd, wanneer zyn foon Bet-

fabee op het uyterfte Jag,dede niet als vaft.cn,

bidden en fuchten tot Godc over zyne Tonden

,

maer fuo dra hy zyn doodt vernam , had
hy een ander gedaente, veranderde zyn kle-

deren en ging fitten eeten. Het volck hier

over verwonderd zynde, gaf hy dsfe reden,
dat, foo lange 't kind nog in leven was , hy

C 3 ge*
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gefchreyt en gevaft had, verhopende door zyn
tranen Barmhertigheyt te verkrygen, maer 't

kindt nu doodt zynde, door geen kermen of

vaften konde wederkomen ; dat hy door de tyc

by zyn Soon , maer de Soon niet by hem fou-

de komen. Horatius 4. Carm. 7. heeft feer

wel gefegt

:

Als yemand van de doodt is uyt het licht getogen

,

Wat fal dan edel bloet, wat fal het geit vermogen?

Hoe kan een kloecke tongh het «ïonfter weder-ftaen ?
g

Eylaes ! het fpoock is doof, daer is geen feggen aen.

Geen Godsdienft kan de menfch oyt uyt den grave trecken.

Geen vrient kan uyt den flaep zyn dooden vrient verwecken.

Wie eens hier uyt het vleefch de lefte reyfe doet,

Die is daer hy behoort , en daer by blyven moet.

Cicero 3. Tufc. fchryft van Thefeus , die te.

gen alles wat hem konde overkomen , fcheen

,
gewapent te zyn

;

Een man van wys beleyt' die heeft my leeren denken

,

Wat my voor ongeluck voortaen fou mogen krenCken ;

En dus heb ick geleert te peynfen op de doodt,

Op druck, op ballingfchap , op alderhande noot.

En dit acht ick bequaem om waer te zyn genomen

,

Om dat niet onverhoets my over mochte komen

;

Want die te voren denckt wat hem gebeuren mach

,

Ontfet hem niet te feer oock van een harden flagh.

Wanneer fulcke middelen in agt genomen
wcrJ
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word, moet nootfaeklyck volgen , foo veel

aendoening van Droefheyt niet gewaer te zul-

len werden ; oock moet men fig niet te feer

verheffen , of aen aerdfche goederen te vaft

maeken,

DE N T D T.

I
'ck kome^tot den Nyt , een van de (limfte tochten

,

Die oyt met boos- vergif op onfe finnen wrochten ;

Daer is niet een gebreck of't heeft ten miniten wat,

Dacr op het voor het volck een gront van onfchult vat,

C3 De
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De luft, al i/Te vuyl , die kan haer rancken pryfen,
Om dat 'er foet vermaeck is uyt gewoon te ryfen:

De gelt-fucht wort gegront, ten minften na den fchyn,
Om 'm den ouden dagh in geen gebreck te zyn

,

Maer voor de fwarte Nyt en is niet eenc reden

Waerom zy in de boriï van yemant dient geleden:

Zy is haer eygen beul, en waer een ander lacht,

Daer fiet men dat het fpoock van enkel druek verfmacht

,

Wel aen dan (wie ghy zyt) om defe peil te mydeii

,

Weeft treurigh daer men treurt , en blyde met den blyden,

Ghy moogt niet een gepeys befteeden aen den nyt,

Soo ghy in eenigh deel of menfch , of Chriften zyt.

"De Nydt is een der bootte en ongeregel fte

paffie van allen. Arifiotelcs fegc 2 Ketb. 10. ;

De Nydt is een droefheyt ever eenig goet of onge»

luck. niet om dat de nydige dat mi ft , maer om
dat het een ander hefit > en zyn even naeften wel

gaeU De-'Oudvader Chryfofiomus fegc : De
Nydt is een onryn

$
en vergiftig beeft, en een

fieckte van oiife wil, een moeder van alle qitaet ,

die in\ generbande maniere te veronfchuldigen is.

De Nydt is in haer wreetheyt niet te tem-

men , nog in de verwoetheyt te ftuyten. Dce*

deks wierp fig uyt nydt van een hogen Thoorn,
om dat Talum , wegens eenige uytgevonde kon-

flen feer hoog verheven wierdc. Keyfer 77-

lerius joeg den groote kenflenaer, die de gal-

lerey te Romsa met fraeye wetenfehappen
op-



HU YS-BOËCK. 39

opgerecht had, uyt nydt de ftadt uyt, en we-

derom door een andere konft in de gun ft van

voorn. Keyfer meende te komen, loo liet hy

hem om 't leven brengen.

De Nydt ontfiet niet, wat wetenfchappen,

wat roemwaerdigheden het oock foude tonnen

zyn , het zy voor byfondere ofte voor alge.

meen welzyn. De begeerte daer van is alleen

geleegen tot nadeel van een ander , want in

een anders ongeluck heeft hy zyn verheugen,

legt angels om den geen die het wel gaet te

doen verftrikken. Hy knaegt fig felf , en is

een geftaedige beul voor zyn eige ingewanden,

Hy mergelt fig felf uyt en wert als een fchim,

als uyt 't graf opftaende ,
geiyck Ovidius fegt

i Metam. 16.

Zy is van bleecke verw, en mager aen de leden,

Haer tanden zyn begaet met dijyfent vuylicheden

,

Haer borft is groen gepleckt , door uytgeborften gal

,

En noyt en fcheptfe vreught , als uyt een droef geval.

Het fpoock is fonder ruft, en noyt gewoon te flapen

,

Maer uyt een anders druck genegen vreught te rapen ,

Het is zyn eygen leedt, en voedt zyn eygen fmert,

Verteert zyn innigh merg, en eet zyn eygen hert.

Geluckïg zyn fe die van dat fpoock niet be-

zeten zyn , en die benydt wert fig niet en

quelt, 't fpreeckwoordt fegt: 't is beter benyc

als beklaegt. Plautus fegt Irncuïendo:

C 4 AI
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Al wort ick fchoon al feer benyt,

Noch ben ick des van druck bevryt: '

'k Heb liever dat het my gebeurt

,

Als dat myn hert in af-gunft treurt;

4» Want die benyt fit in den druck :

Maer die benyt wert, heeft geluck.

Seneca fegt dat een menfch, die het wel-
gaet, den nydt niet kan ontkomen. Wie fou-
de dan niet wenfche benyt te werden fegt EpU
charmus.

Plato aen Socrates vraegde , door wat mid-
del van de Nydt bevryt te blyven, gaf tot ant-
woort

: weeft gelyck Therjues. Diogenes fegt
de befte remedie te zyn , de nydige moede te
:maken

9 en over zyn vyant te triompheren ,-

altyt wel te doen, en getrouwlyck in de deugt
voort te gaen. Moet dan, die benyt wert,
fig niet verheugen , door dien hy bemereke
hem wel te gaen , en daer door van de nydt
aengevallen te werden ?

r Als iemand in vermogen is , van de nydt te-
gen te gaen , dient hem te .myden van fig
wyd uyt te ftrekken of hoog te verheffen. *

Wanneer de fpin in 't ront fpreyt uyt haer boofe netten,
Bn gaet haer vliegh-getou gantfeh wyt en breet uytfetten.

Hier fwiert een hórfel in , daer vlieght een vogel deur

,

En elders valt een fteen , en maeekt noch grooter fcheur

,

Daer is flaeg dit of dat gebrooken of gereeten

,

En midd'lertyt ontgaen de vliegen door de frleeten.

M
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Al die van ongeval, en druck wil zyn bevryt,

Die matige zyn net, en fpaii het niet te wyt.

Cosm» de Medïce , de ryckfle Burger vm
Florence, hielt fig in klederen en daeglyckfe

ommegang gelyck de andere Burgers, waer

door hy hem foo bemin d mae ckte , dat uy t zyn

geflüchc Prince voortgekomen zyn. Siet men

niet veele aife tot grote middele gekomen zyn

,

door haer opgeblafenheyt een welverdiende

haet opkomen ; boven dien foo ver gaen datfe

felf haer geboorte verfaeken en Edel luyden

willen genaemt zyn.

Die fig foo verheffen, beladen haer niet an-

ders dan met haet en nydt , en tot hun voor-

nemen niet kunnende komen, werden tot fpoc

van anderen.

PausSixtus de vyfde, als hy Paus geworden

was, op 't Kafteel van Engelenborg, met de

Ambafladeur van Vranckrvck fiaende, en de

Stad Romen befiende , ontfag niet te feggen $

Myn Heer, UE* üq in wat gelegenheyt ick

hier nu ftae, doe ick te Komen eerft quam,

had ick niet dan een ftuck droog broot in myn
fack , als wilde wel weten dat hy van een ge-

ringe afkomft was.

De nederigheyt doet de nydt veelafkeeren,

daerentegen de hoogmoed de haet verweckt.

Die met de Nydt befet zyn, kunnen daer

C $ niet
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niet van geholpen werden, want zy fchroo
men 'tfèlve te kenne te geven. De Oud
vader Ciprianus fegt: De wonden die gefiei

hmmn worde, zyn te geneefen; maer de Nyd
te diep en verborgen zynde , niet . te geneefet
is. En Cicero in zyn T4 Oratie fegt: De deugt

van uitmuntende Perfonagien is waerdfg , niet

lenydt, maer nagevolgt te worden. Die deefe
Jes met alle vermoogen tragt na te komen,
fal bevinden geiuckkig te zyn, en geen wroe-
ging der ingewanden gewaer te worden.

DE
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ö£ LIEFDE.

kJTa£r dat ons verder treckt tot ongeruftc finnen

.X Is Liefde, vuyle luft, en ongeregelt minnen
:'

Och waerder eenigh menfch vervalt in dit gebreck,

Dacr worden met der daet de wyfte lieden geck

,

iaer krachten , haer verlhnt, haer wel gefonde leden

)ie worden af geflonft , die worden af-gereden

;

'k En weet niet, myn vernuft, hoe menigh ongeval,

Ceduerigh oorfpronck neemt uyt dit ellendigh mal.

Wat
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Wat raet voor defe plaegh? foo haeft de finnen hellen,

Om door u flim bejagh u geeft te komen quellcn,

Soo dienter op gepaft om dit vergiftigh kruyt

Te dempen eer het groeyt, en flucx te rucken uyt.

Maer voelje door het quaet u finnen overlaften

,

Soo geeft u dan geheel tot bidden , waken , vaften

;

Dit is een boofe geeft die nimmer oyt en vlucht,

Dan als men niet en eet, en tot den Heere fucht.

De Liefde is een begeerte na 't geen goet is,
of goet fchynt te zyn. Als 't met de Reden
gepaert gaet, dan is die eerlyck; maer daer
van afgeweken zynde, dan is 't niet anders als

een quade begeerlyckheyt. De Liefde tot eer
en ftaet, is eergierigheyt ; tot geit en goet,
isgierigheyt; tot vleefchelyke welluft, is de
gemeene Liefde. Dit zyn drie van de ge-
meenfte driften des gemoeds, die veel men-
fche ten bederve zyn.

De Liefde is eerlyck en matig , oock oneer•
lyck en ongeregelt. De eerlycke Liefde, is

felfs van Godt ingeftelt, dat wy opfen naes-
ten, itifonderheyt de man zyn vrouw, en de
vrouw haer man moet lief hebben* De oneer-
lyke Liefde is den menfch tot verderf en wert
daer van geheel overwonnen.

Plautus in Metcatore, fegt van de Liefde:

'Wat is de liefde? wat de luft?

Als fuchten, duchten, fonder ruft,

Als
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Als groot verdriet, en kleyne vreught,

Een rechte doolhof voor de jeught

,

Een hoop, een vvaen , een blyde druck,

Een trooft vermengt met ongeluck,

Een fchoon gelaet, maer enckel fchyn,

Een droef vermaeck, een foete pyn,

Een'dorft die noyt gelaeft en wert,

Een voedfel voor een yedcr hert,

Een honig-raet vol enckel gal,

Een dcerlyck fpel, een deftig mal,

Een fpoock dat niemant feggen kan;

Maer 't is genoeg ick fcheyder van.

Daer is geen beweeginge des gemoeds , die

meerder fmerte
,

grooter blydfclnp of meer

dwaesheyt onderworpen is , dan de liefde. De
ongeregelde liefde ontfrek en beroerc de fin-

nen foodanig, dat de alderwyfte lieden gelyck

als onfinnig zyn

:

Luyden die minnen ,

Hebben geen finnen.

Orlando, die te voren verftandig was, ïs

door liefde uytfinnig geworden. Suetonhis ge-

tuygt dat de^rader van Keyfer Vitellius , foo

verfot was geworden op een myt , dat hy
met haer fpeeckfel, met honing vermengt, in

'c openbaer , alle daegen zyn aderen beftreek.

Defe paffie beneemt menigmael verftandige

gee-
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geeften haerverftant, en dickwils foo verre
datfe fig felve door wanhoop te kort doen
De oorfaekt daer van is dat de verliefde ge
fladig denken op de geen , die zy beminnen
waer door zy van haer natuurlycke ruft ge
ftoort worden.

Daer de fchat is, is het hert,

En de handt is by de fmert:

En het ooge fwiert altyt,

Daer een jeugdig herte vryt.

De verliefde Canace klaegt daer van by Ou
dius

:

Het dertel Venus kindt dat is een menfchen plager

,

Het maeckt de wangen bleyck, de ganrfche leden mager,
Beneemt den foeten flaep , verhindert etens luft

,

En maeckt nen alle kant de finnen ongeruft.

Dit zyn de vruchten die uyt een ongeregel.
de liefde voortkomt; en gelyck de Poëten,
gewoon zynde fraeye leeringen onder fabulen
re verbergen, ft ellen, dat Jupiter hem door de
liefde foo verre liet vervoeren, om zyne on<
kuysheyt te boeten , van fig in een Satyr,
Stier, 'Gout , Swacn , Arent, en de Hemel-
fche gedaente in een Beeft te veranderen. Die
wert levendig by Ovidhu 2 Metam. afgebeelt

:

De greote werclr-vorft , de vader van de Goden

,

Die al wat yemant üet hout onder zyn geboden

,

Om
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Om wiens bevel alleen , wanneer hy maer en wilt

,

De lucht in ftucken fcheurt, en al het aertryck drilt.

ïy die met blixem flaet geheele Koninghryeken

,

We loeyt gelyck een Os , en wil een Stier gelycken

,

Die f. eelt ontrent het vee, en huppelt in het groen»'

Gelyck een weligh kalf of geyle boeken doen.

iet wat een feltfaem dinck ! in eer en ftaet verheven

,

)n aen het minne fpel de finnen op te gtvcn .

En wil niet t' famen gaen *t en heeft oock geenen val;

Geduchtheyt is geftrengh, en liefde veel te mal.

De wyfle der Koningen is door de Liefde

oo verleyt , dat hy hondert Wyven en drie

ïondert by-wyven had. De verftandigilie on*
Ier de Heydenen zyn daar door als verftande-

oos geworden. Marsus Jntonius een man van
*root vernuft, na dat hy vrome daden gedaen

,

m de helft van 't Roomfche ryck onder zig

ïad, met de Liefde tot Cieopatra foo befoetelc,

fat hy in al zyn raetilagen onbedagt en onacht-

aem te v/erek ging. Hy wert foo onfinnig,

iat hy niet dagt of fprack a's van zyn Cleopa-

ra , waer door hy een aller ongelukkigfteeyn-

ie des levens is overgekomen
Een aller levendigfte Exempel vint men van

Henrick de derde Koning van Vranckryck , als

ïy fig in alle fwarigheden bevond, dat zyne
jnderfaten tegen hem oplïonden en zyn ?/ys

oekyt nodig had, door èen wanfehape Liefde

foo
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fooverquam, dat zy hem uyt Parys joegen t

en laeflelyck door een Monnick omgebragt
wert.

De gevallen van Hercules en Samfon , zyn
te wel bekenr. Hcsmon, Sappho

i
Billis, Pbe*

dra , Tbimagoras , &c. hebben alle door on-

kuyfche Liefde fig feive 't leven benomen.
Da Hiflorien geven ons genoeg te kenne,

de gevaerlycke eyndens der genen die fig in

een ongeregelde liefde en welluft te buyten

hebben gegaen, Jwoenalis fegt van dö Key-
ferinne MeJJalïna:

Zy was geftaegh aenVenus dans,

En eer vermoeyt, als fat van mans.

Het is dan een der verfoeylyckfte faeck, de

natuur in gevaer te ftellen , en door ingevinge

gaende te doen worden. Ovidïus in de Konfi

der Minne , zegt :

Verhoet tj, foete jeught van alle minne- drancken*

Van daer komt rafery , en alle boofe rancken.

anders

:

Wilt ghy door onfe konft geluckig leerèii vryen

,

Soo treekt u finnen af van alle fpookeryen

In 't derde Boeck van Ovidius wort gefegt t

Door lift een minnen-dranck aen vryfïers in te geven ,

Dat fehaet haer aen den geeft, of gaethaer aen het leven-

Veel
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Veele zyn daer door van raferny gelior-

'en, als Lucretius , Gallus, Silvanus enz. De
}oëc Juvenalis fegc wat toon van vergifc hec

s; waerom by de Roomfche Wetten het inge-

ren, op den hals is verboden, als zynde geen

iiefde, maer Dul- en Dootkriiyt:

De vis die giftigh aes heeft in het Ivf gefogen

,

>Y
T
ort naer men wilt gefoolt, en daer men wilt getogen:

Maer als men defe vangh aen gaft of vrienden flfet,

Soo dientfe voor de mont of voor de mage niet.

\ls yemant is vergift door loofe minnedrancken ,

iv fehynt gemaeckt te zyn tot enckel venusjancken;

'Maer veeltydts feylt de geeft, fco dat hy niet en kan

Vervullen , daer het dient , de plichten van de man.

AA die met open keel hen geven om te drinckeiï

Wat fotte liefde menght, wat Circe plagh te fchencken ,

Zyn dof en fonder geeft, gelyck een deughfich fwyn

,

Soo datfe tot den buyck alleen genegen zyn.

Een van het geeftigh volck die met geleerde dichten

,

Gingh eieren zynen tydt, en in het duyfter lichten,

'Verviel in dwepery, om dat zyn jonge vrou

Hem door een minne dranck tot minnen trecken wou.

Hier door is (foo men houdt) Caligula bedorven ,

Lucullus uytgeteert , Silvanus mal geftorven

,

Hier door heeft menigh wyf , al fcheen de liefde groot,

Door onbedachte zucht een lieve man gedoot.

Dies iflêr opgevolght dat alle goede wetten

Hacr tegen dit bedrogh met harde ftrafTen forten,

D Soo
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Soo dat het jonghfte recht met al den ouden tydt,

Geen liefde-rancken duit, gttn minne-drancken lydt»

Cvidius in zyn eerfie Boeck van de remedi<
der Liefde.

Gefellen hoort een woort , wanneer u teere finnen

Gevoelen eer& den brant en hellen om te minnen

,

Soo vint u metter daet omtrent het weelig kruyt,

En eer het vorder gaet foo roeyt den worrel uyt.

Gelooft het, dien het raeckt, met lang hierop te wachtel

Soo wert de liefde fterck, en boven uwe krachten,

Dat eerft een beeckje was , dat wert een groote ftroom

Dat eerft een tackje was , dat wert een groote boom.

Een fieckte die wel eer front haeft te zyn genefen >

Kzn heden buyten raet en tonder hoope we&n :

Een die zyn tyt vergeuwt als hy wat goets vermach;

Sal niet bequamer zyn oock op den naeften dach.

\Vy zyn onachtfaem volck, en fleuren alle faken,

En willen ais het dient niet aen het feer geraken :

Daer kruypt dan evenftaeg , daerkruypt de kanckervoor

Om dat het flim vergif niet eer en was geftoort.

Voelt daerom' eenigh menfch van Liefde fich bevechten,

Die zyflucx in de weer en laet hem onderrechten
;

Maer doe het met beleyt , en eer het vinnig quact

De finnen overloopt, en va(t gewortelt ftaet.

In qualen van een geeft , in fieckten van de leden

,

'Daer wyÖ de ftage daet, daer leert de vaite reden

Dat yeder raet behoeft, en dat ter rechter tydt

Ai eer het flim bejagh tot in het herte glyt,

Dae
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Daer zynder onder u van foo verdraeyde finnen ,

Die fonder voor-beraet haer ftellen om te minnen

;

En als het flim feilyn is aen het hert gegaen

,

Dan fpreeckt men om behulp de befte vrienden acri.

Ditzyn, onwyfe jeught, dit zyn verkeerde Hagen >

3hy dient Van eerften aen om raet te komen vragen

j

Het is van ons gefeyt, het licht dat vooren gaet

Dat heeft in alle dingh voor -al de meefte baet.

Niets is 'er dat meer aenlyding geeft tot al-

lerley quaet en voornamentlyck oneerlycket

vleefchdycke welluflen , dan de leedigheyt >

waer van Ovidius i. de remedi amor. fegt:

Al wie door liefde queeit , en wend te zyü genefeii;

Die móet in ftaegh bedryf en nimmer ledigh wefen,

Door luy te zyn foo walt het weeligh Venus-kint

,

En daerom is het wicht hier wonder toe gefint.

Vraeghtyemanthoehetvkomt, dat, na een dertel mallen*

Veel menfehen menigmael in vuyle lullen vallen ?

De reden is bekent: om datfe ledig zyn

;

Want dat is aen den geeft een wonder boos fenyii.

[ndien het water ftaet , foo moet het ftracks bederven *

En jonckheyt fonder werek die fal het licht verkerven j

Het yfer roeft terftont indien het maer en ruft,

En wie daer ledigh is die valt in vuyle luft\

De Poëten feggeii, dat Cupido, noyt Vejla^

Palias > en Diana heeft kunnen overwinnen of

doen verlieven , alleen door haer ceftadige be-

D i fig-
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figheden ; daer hy alle de ander Goden en Ge

dinnen meefler geworden is.

De Spinne-kop en fal de flange niet genaken

.

Als zy die befich fier, of neerftigh vint in 't waken:

Maer foo de flangh haer eens door ledigheyt geeft bloot

De fpinne valter op, de flange komt iii noot.

Die fchouwen wil de min, of van haer zyn genefen

,

Dient, fonder yet te doen, tot geener tyt te wefen:

Dat kleyn vergiftigh dier , dat dertel Venus wicht

,

Neemt ledigheyt te zyn een wét-Heen zyner fchiehf.

Onder de bewegingen zyn 'er nogtans di

daer voor nadelig zyn , als het Amoureus fin

gen en fpeelen , en 't lefen van boeken di

daer toe aenlyding konnen geven, waer vai

Ovidius zegt:

Ghy die van minne-brant begeert te zyn genefen,

*En wilt geen dertel jock, of geen Poëten lefen,

Al ben ick even felfs van dat gefelfchap een,

Noch ièg ick evenwel dat ick van herten meen.

Wy dichters in 't gemeen befchryven vreemde fiken.

Die oock een eerbaer hert by wylen gaende maken,

Wie leeft Ti bullus werk die niet en wert gewont,

Als hy zyn liefïle pryft en haren rooden mont?

Wie leeft Catullus boeck, die niet en wert ontfteken

,

Als hy van liefde fchryft en van haer foete treken ?

Ons rot is dertel volck, en lievers van den doeck,

Ghy laet dien geylen hoop , en leeft een deftigh boeck.

He
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Het ver af zyn van iemant waer op de fin-

en geftelt zyn , fegt de meefter der liefde,

en goede remedie te zyn:

egeerdy los te zyn van Venus wreede handen,

erlaet u vaderlandt, befoeekt de viee.nde landen,

Sevt Nafo, Venus tolck: dat meepfe venus kint

Mach tegen 't reyfen niet.

Maer of den raet die hy mede komt te ge-

en wel raedfaem is , als hy fegt

:

k rade, tot behulp van u verdwaelde linnen,

>at ghy op Qtnen tyt twee vryfters fiet te minnen:

En dieder twee -gelyck voor hem verkiefen kan

,

Dat is een luftigh hert, dat is een rufligh man.

00 ghy een vlies verfpreyt in veelderhande tacken,

[aer loop , haer fnelle droom die fal terftont verfwacken

,

; Soo ghy een vyer verdeylt, daer is geen twyffel aen ,

De brandt fal minder zyn , de vlam ter neder flaen,

idiender twee gelyck in u gedachten fpeelen,

my fult te vryer zyn , ghy fult te minder queelen ,

Ghy fult niet vrolyck zyn, fchoon d'eene qualyck wilt,

En fict, in dit gewoel wort u de geelt geililt.

Hier tegen foude veel te feggen zyn , als

:ynde met gevaer onderhevig , en daer door

igtelyk in verwerring te komen. Het vol-

gende is aennemelycker bevonden, 'gelyck hy

)p een ander plaets fegt

:

D 3 In-
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Indien ghy wilt den geeft van u geminde keeren,

Leert hier hoe datje meught de finnen over-heeren,

Siet datje wel bedenckt, en u voor oogen fielt #

Hoe datfe menigmael u dapper heeft gequelt,

Hoe datfe rancken heeft en wonder flimme grepen

,

En datfe met bedrogh u dickmael heeft genepen

;

fel 't korte pafter op dat ghy veel overgaet,

Al dat aen haer gebreeckt, en dat haer qualyck ftact.

Het is beklaeglyck wat raet dat aen drifti-

gen geeflen in diergelycke gevallen gegeven

,

veekyts in de wint wert geflagenj d^er v^n
Plautus fegt

:

Het minnen is een felfaem fpel,

Het brengt de minnaer in gequel

,

Het is een los en loofe vont,

Het is een wefen fonder gront:

Al wat men aen de vryers raet

,

Dat dunckt de jonckers enckel quaet;

Doch wat hun af-geraden wert,

Daer henen wil haer grillig hert

:

En wat men foo een liiicker biet,

Dat wil hy doch zyn leven niet;

En wat hem niet gebeuren mach,

Daer haeckt hy na den gantfchen ^.
Roept yemant lbo een vyfen quant,

Gewis die wyckt hem vander hant;

En fchoon hem yemant henen fent,

Hy is ftracx weder daer ontrent;

I»
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In 't korte , 't is een wreede pyn

,

In Venus Hof verdoolt te zyn.

De ftantvaftigheyt van Xenocrates is in defe

revalle niet min aenmerkelyck , waer van Ca-

Viglione in zyn derde Boeck der Italiaenfche Cour*

ifasn, uyt Laertius fegt:

Xenocrates die. was een ftreng en eerbaer man,

Die met een hoogen moet de welluft overwan:

Daer was in zynen tydt een van de fchoonfte vrouwe,

Die koude Printen felfs en vorften onderhouwen:

Want dat was haer bedryf, dat zy tot in den gront,

En na den rechten aert , en na de kunft verftont

,

Ly lagh met hem te bedt bedeckt met fyde fpryen

,

Zv ging eerit zyn gemoedt met fachte woorden vlyen

,

Zy ftreeld' hem na den eyfch byna den heelen nacht,

Zn heeft daer op gewrocht als met de gantfche kracht.

£y nam de volle proef van alderhande faken

Die in een dertel menfch de lufien gaende maken

,

Z) pleeghde flim bejagh en alle vrouwen lift,

Da^r ncyt een echte wyf of vryfter van en wift,

SJvIaer vat zy pogen mocht, zy kon hem niet bewegen

,

E wes tot dertel jock tot mallen niet genegen,

Hoe 2y hem onderging, of wat fe nam ter hant,

Geen toeken in den man van luft of minne brant,

Hy bleef gilyck hy was , en van haer dertel woelen

En fchcen :yn ftil gemoedt in 't minfte niet te voelen;

Dies wo» het wyfgeftoorr, en feyd in fchamper jock,

Dit lyf enen is geen menfch , het is een houten block.

D 4 Het
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Het was te-' wenfchen , het voorbeeldt van

Xenocratus na te volgen , en üg van ligte,
koyen, en hoere aèüJockfels niet te laeten ver*
leyden. Die fig niet onthouden kan, is hel
piyslyck, en felfs Gods gebet, fig in de (laai
van een eerbaer Huwelyck te begeven, daer
ïn te" beruiken en vergenoegt te zyn. Wan-
Beer dit met bedaerde linne gefchiet , en na
Gods Wet, dan is 'er zeegen te wagten ; daer
en tegen alle vervloeckinge, en een eeuwige
verderf op fig gelaeden wert.

Niet te min is 'er veel gelegen in den Ech-
tenftaet, waerin fomtyds onbedachtelyck, vol-

gens de driften te werek wort gegaen , in on*
gelyckheyt van jaeren. Hier van hebben cte

Engelfche een aerdig fpreeckwoort

:

Een oudt man. die een vryfter trout,

En haren gullen acker hout:

Indien zyn kracht foo verre ftreckt

,

Dat hy een vrucht by haer verweckt»

Dan iflet.dat men feggen kan,

Hy maeckt een kint, maer breeckt een man.

Seker Koning bejaert zynde , trouwe met
een Koiiings dogter , maer 18. jaere* oud ,

doch fneuvelde fser haeit in dat amba^t. Een
vermaerc Medicyn Meelt/er, hoog van jaeren

en van de Gicht als verteert werderde , trou-

we met een jonge deerne ; maer dit fpel was
- / rcet
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net hem feer haeft uytgefpeelt ; waer op niet

Dnvoeglyck het vers ia 't Latyn gemaeckt , en

>vergefec zynde , kan gepaft werden

:

Een die hem wel verftont (gelyck het wert gelooft)

fc feggen yeder menfch zyn gantfch toekomftigh leven,

En hoe dat hy daer van eens flont te zyn berooft

,

Die had aen onfe Fob hier op bericht gegeven

;

Hy feyt hem dat hy fou verfmooren 'm een floot

,

Sn dat een diepe graft hem fou aflyvigh maken ,

Maer Tob geheel vervaert van foo een vreemde doot

,

En wou noyt water-put, of beeck, of vacrt genaken:

Doch na hy had geleeft tot in de feftigh jaer

,

En dat zyn eerfte wyf nu lange was geftorven ,

Doen wert men nieuwe jeught aen onfe Fob gewaerj

Dies heeft hy metter daet een jonge vrou verworven.

. Hy was fchier even fiaegh ontrent de nieuwe bruyt

,

En 't wyfje focht vermaeck en wou geduerigh fpelen

:

Eylaes de goede man die fchut zyn beursje uyt

:

Maer 't was als geenen tyt dat hy begon te quelen.

En waerom fal ick langh op defen handel ftaen ?

Hem mocht geen machtig kruyt geen dranck ofwortel batsu

Zyn kracht is uyt-geput , zyn leven heeft gedaen

,

Hy moft de jonge. vrou en al zyn vreughde laten:

Hier riep doen al het volck: 't Fy linckers vuylen hoop»

Die fich door al het lant van waer te feggen roemen.

Van hier met u bedroch ; 't en heeft geen vaften loop»

Men hoort u al gelyck maer leugenaers te noemen

Maer feker gëeftfg quant , bewuft vandefe doot,

Die fprack: De kunftenaer en heeft u niet bedrogen

,

* D5 Dc
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De graft waer van hy fprack dat is een vrouwe-fchoot

,

Daer; daer is onfe Fob de gantfche ziel omvlogen.

Wanneer de Jaeren tot een redelyck aenta!

gekomen zyn, is het pryslyck met de Poët//o«
ratius 3. Od. 26. als hy fegt:

lek was in mynen tydt een lief-tal aen de vrouwen

,

lek kon met goeden lof, de vryfters onderhouwen
j

Maer dat is nu gedaen , dewyl een gryfen baert

Voortaen my niet en raet om meer te zyn gepaTt.

Ovidius in zyn Konft der Minnen heeft wel
gefegt

:

Een out foldaet en voeght niet wel,

Hy mocht al beter ruilen;

En min noch dient gerimpelt vel

Tot amoureufe lullen:

Is yemant kael of is hy grys ,

Indien hy vryt, hy is niet wys.

Integendeel mag men feggen van die geen
welcke haer luiten niet weten te beteugelen

:

Men vinter overal , die in haer oude jaeren

Noch even zyn gemoedt als zy te voren waren ;

Men fiet dat hun de jeught noch in de Leden ryt

,

Al is haer kranck geftel vdfrvonnen van den tyt»

Niets is gevoeglycker , dan van gelycke
jaeren gepaert te zyn , en van luyden die in

de
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• fleur des levens zyn. Wanneer het dan

iet goed beleyd gedaen wort , is het een prys-

/cke faeck ; alfoo die fieckte door geen kruy-

en te genefen is, gelyck Propertius 2, Elcg. 1.

relfegt:

Wat fieckte dat een menfche quelt,

Al is hy wonder vremt geftelt,

Dat jaecht een Dranck, een machtich kruyt,

Dat jaecht een kunftich mtefter uyt.

Mat. brant van liefd' en minne-pya

Die paft niet op den Medicyn.

Op de ontdekking der geheime liefde.

Ayn Voefter heeft den brant van myn bedeckte wonden

Jyt ick en weet niet wat behendig ondervonden;

Die feyde my in 't oor ; Ick fie het datje mint,

En dat u jeughdigh hert tot vryen is gefint.

De Droomende Minne Luft , uyt Ovidius

Metam. 9. Boeck.

Hoewel dat Biblis flaept, zy voelt in haren fin

Het tipje van de luft, het puyekje van de min:

Zy wert in haer gewaer , oock met een groot vernoegen,

Hoe dat fich onder een de foefte leden voegen

,

En watter is ontrent; zy werter in befchaemt.

Om dat foo geylen droom geen jonge Maeght betaemt,

£11 fchoon zy is ontwaeckt , zy voelt haer gantfeh bewogen

,

Zy voelt haer met den droom als buyten haer getogen,
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Zy peyft, eii overpeyft al watter.is gefchiet,

Eii wat haer gulle jeught oock in den llaep geniet.

Ten letten fpreecktfe dus : Wat is van defe droomen ?

Ellendigh als ick ben ! wie kan den flaep betoomen ?

O Venus , met u kint , wat voor een diepe kift

Heeft my den geeft beroert , oock midden in de ruft ?

Wat voeld' ick voor gewoel? wat voor een dertel wefea

Quam in het nacht-geficht my door het lyf gerefen?

Godinne van de jeught weeft hier getuygen van,

Het komt de daei foo na, gelyck het immer kan,-

DE
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BJS EERGIERIGHETT.

Daer is een ander plaegh om onluft in te voeren

,

Die komt wanneer den menfch op eer begint te loeren
9

Op ftaet-fucht is gefet , want dan is 't dat de geeft

Voor ick en weet niet wat , voor alle dingen vreefl.

Siet daer een ftaegh gequel, de wooningh van de fterrcn

Die heeft men even-felfs, die heeft men ficn venverren,

By dit onruftigh fpoock , foo datter twift ontftont

Ier plaetfen daer men noyt als foete vreed' en vont.

Wél
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Wel om dit grilligh bloedt uyt onfen geeft te dryven

,

Soo dient een yeder menfch in zyn gemoedt te fchryvén*

Dat Godt van alle tydt verwaende finnen haet

,

En trotfe lieden ftraft, en met den donder flaet,

Wie dan met zynen Godt ili vrede foeckt te wefen,

Moet als een ftage les dit aen zyn herte lefen:

En waerom dus gepoogt tot eer en hogen lof?

Wy zyn (hoe gróót wy zyn) maer aerd' en enckel fto£

De Eêrgierigheydt heeft foo groot verrao

gen , datfe alle andere driften te boven gaet

en ftercker dan de Liefde is. Het is niet an

ders dan een begeerte tot eer en flaet, en val

ligtelyck in de verftandigfte geeften. De Ee
gaet boven alles , daerom die met alle vermo
gens moet betragt werden. De Eergierighey

is een onruft en. pynigt fig geftadig met hop<

en begeerte. De begeerte is om boven eer

ander in eer en ftaet verheven te worden ,* er

die hem voorgaën is hem een geftadig verdriet

De Eêrgierigheydt is ligt een flagtoffer var

die hoog verheven zyn. Het is ëen onverfa-

delycke begeerte, waet door alles in gevaei

wort geftelt ; een gedurige onruft, jaegende

na 't geen boven vermogen is. Die hier var

niet aengedaen zyn , mogen met fegt geJuckïg

igeagt werden, alfco 't fortuya een yegelyefe

niet dient;

bie
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Siet! hoc gaen des werelts faken,

Op en neer, als ebb' en vloet,

Somtyts illet al te goet,

't Schynt men kan 't niet qualyck maken

:

Maer als 't rat eens omme-draeyt

,

Wat men doet is dan bekaeyt.

Akxander , Scipio , Pompeius , en meer an-

dre zyn by uytnemenheyt in de Eergierigheydt

berugc geweeft: ; daer fe integendeel van da
alderfchoonfte Vrouwen niet konde overwon-
nen worden. De Liefde kan verfadigt, maer
de Eergierigheydt kan noyc verfadigt werden

;

en hoe meer de begeerte ftant grypt
f
hoe on-

verfadeiycker defelve bevonden worr. Het
gaet foo ver » dat om zyn eygen verheven te

fien , fig felfs foude opofferen
; gelyck te fien

is , volgens 't getuygen van Taciius , aen de
Moeder van Nero. Zy vernemende dat haer
Soon Keyfer foude worden, maer dier en te-

gen haer het leven koften, gaf tot ancwoort:
Laet by my maer doot-Jlaen , als hy maer Keyfer is.

De Eergierigheydt doet gewelt op de Wetten
en deConfcientie. By Cicero in her EerfieBoeck
der Officien ftaen de verffen van Euripïdes , die

Cafar dickwils tot voorwerp had

:

Indien men 't recht oyt fchende mach,
Het dient gedaen om 't hoogh gefagh

:

Maer watter anders mach gefchien,

Laet daer u deught en vroomJieydt Cmu
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De Eergierigbeydt neemt weg de wetten der

natuur , gelyck te fien is in 't vermoorden

der Ouders , Kinders en Broeders , als in

Abjalon , Abimekcb , Athanaüa , Romoliis enz.

't geen alles by voorname Schryvers breetvoe-

rig gevonden wort.

Dele Paffie, zynde de eerfte die in de we-

relt zvn oorfpronck heeft genomen t heeft

Godt foo mishaeght, dat fe aen de fwaerfte

ftraffe is onderworpen. De quade Engelen

fig fco hoog verheffende, c!at zy Godt wilde

gelyck zyn , zyn in 't diepfle der helle gewof*

pen. Dit is niet min ten allerduydelyckfte in

onfer aller Vader Adam , die niet te vreden

met de heerlycke ftaet waer in Godt hem ge-

Helt had, maer God*: gelyck wilde zyn, is

daer door van dien heerlycke ilaet berooft ge-

worden. Goliath is geen minder exempel. Se'

nacherib en Holophernus van hovaerdey ver-

bünt zynde , tegen Godt opflonden. Oziai

niet te vreden de Konincklycke waerdigheyi

te befitten , maer wilde Overpriefter zyn

Aman liet hem aenbidden. Herodes liet herr

foo veel eer als Godt bewyfen. De Keyfen

Caligula^ Domitianus en Hekogabalus wilde nie

gerekent zyn onder de fterflycke meni'chen

hebben haer felven Altaren doen bouwen , Bee!

den oprechten en onder 't getal der Goden ge

{lelt 5 dog alle aen een elendig eynde gekomen
D'



HUYS-BOECK. <5j

1 De ongeluckige e\ndens der Eergierigen

tyn aenmerckelyck. De finrycke Fabukn w aer

onder veel ty ds de waerheyt bedeckt wort,

/ertoonen ons , dat Fhaton , door zyn hoo-

•aerdey met de blixem is geilagen, om dathy

lord beftaen met wagen en paerden na de Son

:e vaeren. Geen minder voorbeek is 'er in

tien val van Icarus 9 de Soon van TJedalus, die

^1 te hoog wilde vliegen , in de Zee is gevallen.

Ovidius 8. Metain. 3.
p

Soo haefl de jongelingh een weynigh heeft gevlogen ,

is hy tot aen de Son en hooger op-getogen.

Hy kreegh een moedig hert, hy maeckt een fnelle vlucht,

Het docht hem wonder moy te fw erven in de lucht.

fiy liet zyn Vader daer ( die wou geen zonne raken )

Hy dacht in zyn gemoedt , h y woudet beter maken

:

Hy fiet dat helder licht, en ftont hem wonder aen,

Hy wou , indien hy mocht, tot in den Hemel gaen.

Maer als de gulde zon zyn vleugels quam befchynen

,

Soo fmolt de loofe Was , zyn veren die verdwynen,

En hy is fonder hulp , zyn leden worden bloot;

Daer is van Honden aen «de vlieger in den noot.

Hy roept tot zyn behulp de vleugels van de winden

,

Maer daer en is geen trooft in zyn verdriet te vinden.

Ach! t' wyl hy nederviel , en om zyn Vader riep,

Soo lagh hy metter daedt te midden in het diep»

Daer liet de jongelingh zyn onverfichtig leven

,

£u daer ïs maer alleen de bloote naem gebleven,
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De naem van Icarus, die nam het water aen:

Sie daer een droef befluyt van onbedachte waen»

Van gelycken gaet het met die geen , die
met alle gewelt in eer van flaet , tig hoog
foecken te verheffen , geen agt flaende op de
gevaerlycke eyndens ; waer van te regt mee
cle Poet Claudius gefegt kan worden

:

Daer zynder menighmael die werden hoogh verheven

,

Om als' haer val genaeckt een meerder flagh te geven.

Door de Eergierigheydt , wanneer de Eergie-
rige daer in flaegt , foo is hy veeltyds te
duchten , waer van tot flot gefegt

:

Soo haeft de risp heeft afgeleydt 'haer fwarte vellen,

Vliegt door geheel het huys , en gaet de menfchenquelleu*

Komt ongenoot te gaft, en om de lichten fwerft,

Gaet neftelen in 't bont , en menigh kleet bederft.

Als eenig flecht gefel tot eeren wort verheven,

Stracx fteeckt hy 't hooft om hoog : elck dient voor hein

te beven

,

En denckt niet wie hy was , maer fteygert in de lucht

,

En die van kleynwert groot, maeckt fich te feer geducht.

g

DE
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DE GIEKlGHETDTt

Dé
liefde tot liet geit heeft vry geeii minder krachten,

Om tot een vreemt gewoel te rucken ons gedachten:

't Is wonder om te fien wat dat het aertfche goet

Door al het gantfche landt, door al de werelt doet,

Wat ifTer menigh menfeh die nachten ende dagen é

Is befich óver al met ryckdoiii na te jagen

:

En fchooii fay 't eens verkryght dat hy geduerigh focht

;

Soo is hy macr alleen in meerder anghft gebroeht;
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't Is oly in het vyer al wat hy heeft bekomen,

En zyn geltgierig hert is dieper ingenoomen

:

Het goet dat hy bcfit dat is dat hy ontbeert,

En hoe hy meer verkryght , hoe dat hy meer begeert.

Wat raet voor dit gebreck? Siet op u vluchtig leven

,

Siet wat een engen buyck is aen den menfch gegeven

;

Siet wat hy maer en hoeft, en, wilje zyn geruft,

Tracht niet tot meerder goet , maer mindert uwen lufh

De Gierigheydt is een onverfadelycke be-
geerte na geit en goet, gelyck als of 'er ons
welvaert in gelegen is. Defe onmatige be-
geerlvckheyt verteert de natuerlycke gene-
gentheyt, die wy alle onfe nabeftaende en ons
felfs behoren toe te dragen. Alles vergelyc-
kende by wind te doen, fchynt het niets" te
zyn; en verachten ten leden ons felfs, ziel en
lichaem. Seneca, Ep. 94. fegt : Wat fottig-

heyt is 'p dat men voor zyn afgodt hout 't geen de
natuur onder onfe voeten ge/telt en in de Aerde
verborgen heeft , niet waerdig om gefien, maer
onder de voeten getreden te werden. Defe 'be-

geerlyckheyt fegt Ovidius , Met. 4. heeft zyn
Oorfpronck eerft in

:
de yfere eeuw genomen,

wanneer de deugt heel verballen was

:

Dben faghmen al het volck in gierigheydt verhitten

,

Men roert het aertryck om , men fteltfigh om te fpitten,

Al wat verholen was en in het duyfrer lagh,

Pat haeltmen aen het licht en aen den hellen dag

,

De
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De werelt lyt gewelf, men grocffer diepe kuylen,

Daer in(gelyck hetfcheen) veel moye dingen fchuylen:

Van daer quam 't yfer voort , van daer quam ons het gout

x

Dat meer als 't yfer felfs ons quade rancken brout.

Hier zyn van doen voortaen gebreken uyt gekomen,

Die hebben met gewelt de werelt ingenomen;

Soo dat het gantfche land in vreemde bochten ftont.

Het yfer doet het werek, het gout dat lcyt den gront.

Het is een groote dwaesheyt, zyn leven af

te floven , alleen om goederen te vergaderen

,

nadien de begeerte noyt verfadigt wort. Het

is een der beklaeglyckfte flavernye te dienen,

waer van wy moeten gedient worden; want

een gierigaert dient zyn fchatten % daer in te-

gendeel de fchatten hem 'ten nutte moet zyn.

Lucianus fegt dat een gierigaert is gelyck

Tentalus, die niettoelaet te eeten nog te^drmc-

ken;maer alleen fitte gapen na 't gout, 't geen

Horatius met defe gelvckenis te kenne geeft:

De bange Tantalus fraet midden in de beken

,

En pooght zyn- dorre mont daer aen te mogen Heken,

Maer 't is om niet gefocht al wat de man betracht,

Soo dat hy in het «at van enckel dorft verfmacht,

Waerom belachje dit? Al warent malle grillen,

Ey , leert wat onder dit de geeften leeren willen.

Gelooftet, lieve vrient, verandert maer den naem,

De fabel is voor u en u bedryf .bequaem.

U huys is vol getoft met ajderhande waren.

Vry meer als eens genocgh om wel te mogen, varen

,

E 3,
Maer
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Maer, vrient , wat ilTer van? Ghy leghter op en flaept,,

Ghy legter op en dut , ghy legter op en gaept

;

Het fchyntu heyligh broot, ghy mooghtet met genaken,

En min tot u vermaeck door mont of lippen fmaken:

h Is u maer als een beeldt gefchildert aen de want<
Daer in wel yemant waen, maer niemant wefen vaut.

Alle de misflagen fegt Arifloteles , hebhen
haer oorfpronck uyt eer en gelpfucht, als zyn-
de twee beulen van 's menfche natuur, pyni-
gende nagt en dagh , en alle quaet in de werelc
veroorfaeckende; gelyek i Timotb. 6: ïo. ge-
fegt wort: De geitgierigheyt is een wortel van
alle quaet, tot welcke fotnmige lujl hebbende , zyn
afgedwaelt van het gcloove, en bebbe haer felve
met veeljmerte doorfteken. Het zyn byde pes-
ten van 't menfchely ck geflacht , Landen en
Steden te onder brengende
Door de Gierigheyt wort de Godsdienft aen

een zyde geftelt, Landen verraden en zyn le-

ven in gevaer van een euwig verderf gebragt

,

gelyek hier voren van Timotheus is gefegt. Daer
is niet bofer ais een gierigaert ; dewyl hy zyn ei-

gen fiele verhoopt , fegt Eclefiafticus.

De Gierigheyt , is gefegt , een onverfade-
Jycke begeerte te zyn. J. Hal, in zyn Medi<
tatieny yergelyckt defelve by een Spin, niet al-

leen om dat hy zyn netten fpant tot ftricken
rangewiuom vliegen te vangen, maer veel

meer
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meer daer in , dat , wanneer hy zyn nette

fpant, zyn eygen ingewant verteere. Soo er

eenig Creatuur elendig en 't minft te beklagen

is, foo is 't een gierigaert, alfoo hy zyn felfs

elendig maeckt, is nimmer te verfadigen, ak-

tyd na meer vroetende:

Werpt ara den hondt een ftuck , hy Tal 't terftont op rapen

,

En doeken in zyn lyf en naer een ander gapen

;

Hy proeft niet eens hoe ' t fmaeckt, 't en glyt maer

door zyn keel,

Hy loert altyt na meer al komter noch foo veel.

Vreck, onverfaed'lyckhert, wat goets doen u dyn fchatten

,

Midts gy ftaegh beiïg zyt om na wat nieuws te vatten?

Elck die na verfch gewin geduerig fnackt en haeckt,

Van dat gewonnen is niet foets met al en finaeckt.

By Stobaum lefen wy van een gierige vreck

,

genaemt Heomocrates , die kranck leggende %

befig was met te rekenen wat hy den Doctoor

foude moete geven ; en in zyn fieckte komen

te verteren; foo bevond hy dat al zyn gereet

geit daer door verteert foude zyn. Dit hem

foo aen 't herte gaende, feyde hy: Het is be-

ter te flerven; en is terftont geftorven, Hy
had fig felfs erfgenaem gemaekt, als gedagtig

zynde
,
gelyck mooglyck alle onverfadelyeke

en de wangunft eygen is , na de doodt^ m een

ander leven te komen, waer door zy t genot

van hun fchraapfuchtig hert kunne gemeten

;

E 4 m"er
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tnaer hy doot zynde, deelde zyn vrien/le dt
goederen met vreughden, % Scaïiger in fcer>
rap. Lpigr. 3. fegt daer van :

Maflor had hem felfs als erfgenaem gefchreven

,

Door noodt en karigheyt tot in den doot gedreven

,

Die voor zyn eygen felfs noyt eens en heeft geleeft

,

ïs -

1
vreemt dat fo een vrecfc een vreemde uytgang heeft

Pe oude Gtó«w .r vergelyck defe onmaetige
begeerlyckheyr by een gulfige maegh , die
meer ïnflickt dan hy verfwelgen kan. Wat
quaet, feyt Phtarchus , fal 't groot goet wech
nemen

, indien de begeerJyckheyt van het goet
niet kan wech nemen. Het is met de gieri-
gaerts als met de water duchtige, die , hoe
meer zy drincken, hoe meer dorft zy hebben,
en volgens 't fpreekwoort, hoe rycker hoe iie*
riger.

ö

k

Elendig is des menfchen leven door de gie-
ngheye, fegt Hippocrates, en erger fieckte als
de rafernye. Een gierigaert gunt nog een an-
der nog zyn felfs cenig goet, lydt liever hon-
ger, als dat hy eefiig geit foude verteeren.
De Philofooph Cratcs zyne lof- reden , in 't

openbaer'
, over de weerdighey t van 't geeftelyck

goet doende, en bygeval van Demetrius Phale-
rius, die in veel jaeren, met koopmanfcnap,
groot goet had vergaert , in verwondering
sengehoprt zynde, kon üg me% onthouden van

luvds
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uyds keels uyt te roepen: O ongeluckige! dat

kkfoo lang onwetende ben gewceft, dat \ck geen

werck heb gemaekt van foo koftelyckc goederen,

ih die vin de deught zyn, daer alle de andere

pdele en tnaer een fchyn van goedt hebben ,
die

net foo veel arbeyt verkregen , met foo veel foxge

bewaert 9
en met foo veel verdriet verkoren worden.

Een Gierigaert heeft nagc nog dag ruft,

maer is geftadig met angft, dat zyne goederen

treftolen, of hy daer door om 't leven fal ge-

Dragt worden. Op 't minfte gerifTd verbeelc

hy dat 'er een dief is die zyn gelc-kift foeckt

meefter te worden. Quelt fig felfs gefta-

dig , waer door zyn fiele niet alleen ontruft

met goede op goedt te hebben vergadert , maer

oock zyn lichaem in een flegte ftaec van ge*

fontheyt gebragt wort. Horau Epift. i. fegt;

Wat doet een menfche niet om groot te mogen werden?

Hy leeft in ftage forgh en wilder in volharden

,

Hy reyfl: door Zee en Landt , tot aen de laetfte Kuil,

En leeft om ryck te zyn, geduerigh oiigeruft.

O! elendig menfeh^die midden inden rydc.

dom van gierigheyt overladen is. Gedenckt

eens hoe het van Godt geftraft wert. Het

exempel van den ryeken man , by den Euan^

gelift Lucas 16: vers 23. en 24. is daer voor

een allernaerfte verfchrikking. Gierigheyt is

afgoderye Col. 3: vers 5- Paulus in zYn cerfle

v
° u

E 5 Brief
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Brief aen de Corinth. Cap 6. vs. 10. fegt , da
Gierigaerts het Koninckrycke Gods niet be-er
ven zullen.

Wie fal 'er gevonden werden , die zyn ey.

gen fiele liefheeft, geen afkeer fal hebbej
van de Gierigheyt ? duguftinus 7. de Cn>. Zfcj

12. fegt : Z)? /z>/ite der wysheyt
, fuyvert. alk

myligheyt der Gierigheyt. Laet ons dan de
vermaeninge van den Euangelifl ten nutte zyn,
Lucas Cap, 5: vers 15. Suet toe en wagt u van dt

Gierigheyt. En de raet volgens flor. i.Epift. 1,

Indien u win-fieck hert van gierigheyt befeten,

Aen u verheerden geeft zyn plichten doet vergeten

;

Soo dat u gantfche ziel als van begeerten brant;^
Of woelt, gelyek een Zee ontrent het dorre ftrant,

Weet datter woorden- zyn en welbedachte reden

,

Waer door een ydel hert gewent tot beter zeden. •

Stelt die maer in het werek , ghy fult in. korten tydt, \

Al vry gerufter zyn, als ghy op heden zyt.

Socrates gevraegt zynde, hoe yemant ryck
foude konne worde ? antwoorde : Indien hy

mm van begeerte is.

Apollonius Tyancem plach de Goden te bid-

den : Geeft dat ick weynigh mach hebbenJ
en geen gebreck lyde> Het gebedt van de*

wyfe Koning Salotnon is een yegelyck genoeg
bekent, en wenfehelyck, altyd daer aen te

gedencken.

DE
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JMQ» <»63*» «•CJ* **$* «•«•• **&•*^^ **** *€»

£ JALOUSIE,

)aer is een flimmer quael , dat vrou en echte mannen,.

Behoren t' aller tyt uyt haer gemoet te bannen

:

Men noemt 'et Jaloufy, ick heet 'et Yvcr-fucht;

Het dient * hoe dat 'et hiet gedreven op de vlucht.

Is angft dat eenich menfch een haven mocht bevaren »

e hy voor hem alleen ten nauden wil bewaren

;

't Is vrees , dat ghy miflchien wel yet verliefen fout , •

Dat ghy voor u alleen ged.uerig hebben wout.

Maek
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Maer hoe dit yemant noemt of hoe het wert befchreven

,

Het dient van 't echte volck geduerig wech-gedreven,
Want als d|e felle pefl haer finnen 'eens befit,

Soo wort het lyf onftelt tot aen het minfte lit.

Wat onheyl menich-mael hier uyt is voor-gekomen *

Dient neerftig aen-gemerckt en in te zyn genomen

,

En op dat yeder menfch dit recht bedencken magh

,

Wil ick een kort verhael hier brengen aen den dagh.

Leuconis had een man tot jagen feer genegen %

Het wiltbraet dat hy ving fcheen hem een groten zegen,

Soo dat hy menichmael door woefte velden liep,

En als hy was vermoeyt oock in de boflchen fliep,

Zyn vrou uyt dit bedryf verviel in groot vermoeden

,

Dat hy met vreemde kolr zyn luft beftont te voeden

,

Dat ja een hupfe maegt , ofwel een Wout-Goddin,
Zyn geeüm had verruckt tot ongewoone min,

Zy droef om dit gepeys en in den geeft verbolgen,

Nam voor, haer lieven man oock in het bos te volgen,
A

Zy koos een eenfaem wout dat niemant fien en kon ,

Al fchenen over al de ftralen van de Son.

De bracken op her velt van jagers aen-gedreven

,

Die lopen door het Wout waer boom of tacken beven

,

Oock daer het kreuckel-bos en ander groente drilt,
•

En vallen op de vrou als op een feltfaem wilt:

Daer wort Leuconias van alle kant gebeten,
En door het gras geruckt en in het ftof gefmeten

,

En eerder yemant quam foo ïfle gantfch verfcheurt,

Ja door een feilen hont en hier en daer gefleurt.

De -droeve Chianip, als hy daer was gekomen.
Is met -en grooren rou ten diepften in-genomen,



HU YS-BOECK. 77

Hy ftgh een lieve vrouw, zyn uyt-verkore pant,

Gantfch Icelyck af-gemaekt en liggen in het fant.

em docht dat defe fmert geen meefter kon genefen

,

n dat geen fpookfter felf de wonden fou belefen,

Hy nam een korte pieck, een wapen voor de jacht,

En gaf hem op de punt als met geheele macht,

•aer quam zyn jeugdig bloet met ftralen uytgefprongen,

elyck het water doet door buyfen opgedrongen

,

En fchoon zyn innig hert neemt af-fcheyt van de Ziel,

Noch maeckt hy dat zyn .lyf ontrent de vrouwe viel.

>aer Wort hier bloet gemengt. Nu roep ick Echte vrouwe;i

,

v

7

i 1 c met u gantfche kracht dit onheyi weder-houwen

,

Ghy taft als metter hant'en leert hier uyt de daet,

Hoe verre defe peft in vrouwe finnen gaet.

laer wil j' op dit bedryf gelycken handel lefen

,

leemt Nafo metter hant daer wert 'et aengewefen

,

Sie't Procris daer gemelt die braght haer in de noot,

En wert oock fonder ergh van haren Man gedoot..

)och mits oock Echte mans hier in by wylen dwalen t

Vil ick , tot haer bericht een ander ftuck verhalen

,

Want dat nu is gefeyt , daer was de goede Man

,

Nóch zyn jalourfen geeft noch gront noch oorfaek van

uftine boven al een Perel van de Vrouwen

,

dfbet hier een af-beelt zyn van 't ongcluckig Trouwen,

Zy was van foeten aert en uyttermaten fchoon

,

Maer voor haer frifle jeugt foo kreeghfë Hechte loon,

^e Juffer had geleyt een onbefprooke leven ,

ioo dat haer Momus felfs gttn lack en wift te geven

;

Daer was geen rauwe jcught die haer te veel bcfocht,

Geen llnckcr uvt het Hof die haer gefrhencken broche;
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Zy ftoiit eens ongekleet als veerdig om te' flapen,

En Thirfis liam Vermaeck op haer te mogen gapen

,

Hy fagh haer witte hals haer börft gelyck een Svvaei

En bleef een lange wyi m dat gefichte ftaen.

Hy liet een grill/g oogh op al haer leden dwalen,

Jae liet een deufigh breyn op haer gedaente malen

,

Hy feyde binnens mondts dit over fchoone Wyf,
En heeft God niet gemaeckt voor myri on-aerdig lyf

Hoe kan ick dit Juweel voor my alleen beiittcn

,

Een yeder die het fiet die moet 'er op verhitten,

En wie doch fach 'er oyt foo af-gerichten Man

,

Die foo een aerdigh pant voor hem bewaren kan.

De Jonckers die haer werck van flimme rancken maker.

Die fullen voor gewis die fullen haer genaken

,

Ja feggen óver luyt en dat tot mynder fpyt,

Gaet hooren-drager gaet gy zyt u bloemtjen quyt
Ick ben een Edelman en kan gta\ fchande lyden

,

Ick heb dien witten hals al liever af te fhyden,

Hy nam een vinnig mes en rrat in haeften toe,

Ëii feyd' ö deftigh werck, dat ick op heden doe.

Ick meyne met 'er daet myn fchande voor te komen,

Dies fal my dit Juweel niet worden afgenomen

,

Hy dcdt dat hy fprack. Siet daer een wreede moort*

Juftina lag gevelt en in haer bloet gefmoort.

Veel gingen dit bedryf ten naeuften over leggen ,

Maer wat de reden was en konde niemant feggen j

Zy hadde van der jeught foo wel én ftil geleeft

,

Dat niemant van haer doen een quaet vermoeden hee

Wel heeft nu eenigh menfch een Dochter te belteden

pie let op dit bedryf en dat hl volle leden \

Vrk
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Vrient geeft noyt uwe Maegt aen eenig feltfaem hooft*

Of ghy wert van u vreught en van u vrucht berooft.

/ fiet wat dit vergif kan in de Menfchen wercken

,

£11 zy men zyn gemoet met reden wil verftercken -,

Gefelleu hoort een woort indien ghy Mannen zyt,

Maeckt dat je defe peft in al haer deelen myt.

.1 ghy dit vuyl gebreck met onluft hebt gelefen

,

Dort van een yver-fucht die u kan dienftig wefen

,

'Ghy, tracht jaloers te zyn oock met een diep gepeys*

Van 's Duyvels flim bedrogh en van u eygen vleysi

Degt hier de werelt by zy weten flimme grepen ,

m oock u bede pant tot in haer net te flepen ,

'Ghy fiet geduerigh toe en hout 'et als verdacht *

Wat by dit oilyck volck te voor-fchyn wert gebracht •

ix. op haer flim geitreel en op haer lieve koofen

,

aer zyn in dit geval oock prickels by de roofen ,

Hebt dan hier op het oog, foo veel als eenigh Man,
Op zyn verdachte Vrou de finnen fpaniien kan,

hy kont oock voordeel doen met veelderhande faken

,

ie ons nadeeligh zyn en alle Menfchen laken ,

En om hier ront te gaen, lek houd hem voor geleert,

Die zyn gebreken felfs tot voordeel omme keert*

De Jaloufie, zynde een yver-fucht in mart
1 vrouw , waer in alie wantrouwen onder
alkander opgefloten legt , vol argwaen , dat
t man zyn vrouw , of de vrouw haer man
3or een ander geliefkooft wort. Die J<an

aor veel gelegenheden zyn oorfproncfc ne-

men t
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men , en de alderdroevigfte gevolgen hebben

De oorfaeck, is menigvuldig , als ligtver

digh optooyfel ,• onbefchaemde dercelheyt;
'

blanketfel ; 't ontbloote des lichaem ; onbeta

melycke gebaertens ; ügvaerdig daniTen ; fig k

begeven op onbetamelyke wegen en plaetfen

enz. Dit alles verweckt niet dan Jaloufie.

Brafilius de gevaerlyckheyt daer van fiendé

fegt : Welcke doch fal ick mee ft befchryen , d

getrouwde of ongetrouwde vrouwsn ? alfoo die Jon

der maegdom zyn t'buys gegacn , en deje de bim
Jyks hiysbeyt baren mannen niet gehouden hebben

en Jchoon by eentge met 't lichaem de jonde mog

gemydt hebben , is 't egter in de gemoederen ingt

Jlfpen. Indien een vliegent gefiebt , in een geva.

Ie ontmoeting , tot begecrlyckheyt aengewendt , i

foodanig gevaer brengt , dat -het voor over/pel d*

harten gekent wort ; hoe veel gevaerlycker is 't

dat men met voorweten op 't verlocklyrtjl optö'

by een ko?nt; deer dé vrouwen by den wyn, m
alle derttle bewegingen , in et darjfen en (mg

Jchickte gefmg , het breydeloofe manvolck evi

als tot d'onkuysheyt nodigen. En Chryfojlomi

fegt : In foodanige feejien begint de man een wee

fin in zyn wyf te krygen , en diergelycke licht

koyen aen te hangen, foo dat by zynfuyuerefo.

teyn verlatende , na die vuyle en flikkeri
ge go

helt; waer door entelbare onbeylen, (onder de

jaloufie) in de buyshouding ontftaen.

E
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ï)ie met een aenlockent geficht, en lonken-

e oogen zyn , verwecken niet min de lichtvaer-

igheyt; waer op elders dus gefinfpeeit wort:

Die getuygein fonder fpreken*

Van haer fmertelycke fmert,

En door gayle wemeltreken

Toonen wat 'er woont in 't hert,

Nog kan daeren-boven, liefdeloosheyt, de

•orfaeck van zyn. Wanneer 'er in den echt

:enig onmin onflaét, denckt men allequaet;

vaer van dus wort gefegt

:

Want de liefde* die te met*

Wert met achterdocht befmet*

Kan niet hebben langen duur*

Maer vergaet van uur tot uur,

Als een vriendt zyn vriendt mistrout,*

Is de vriendfchap haefl: verkout,

Want mistrouwen maeckt gefchil;

En 'tverfchil breeckt beyder wil;

Én des wils oneenigheyt,

Maeckt dat haere vriendfchap fcheydt.

Als men na zyn vrouw moet fien,

Komt de liefHe Veer te vlien.

Niets en wert 'er feer geacht

,

't Geen men houdt van fchult verdacht*

Die dan met een lofTen fin,

Houd verdacht eens anders min*

Geeft een V2ft getuygenrs,

Dat hy felfs liefdeloos is.
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Daer de liefden s eendragt wort gevonden

daer is geen quaet vermoeden. Paidus i Coi

13. vers 4. en 5. fegr: Daer een heete en oprecï

te goedhartigheyt is aengegroeyt , daer is al

Hoererey verbannen ; en dis alfoo zyn wyf h
mint, krygt niet dan echte lujl m zyn gedart

ten. En Plutarcbus fegt , dat de liefde fo

grootefedigheytengetrouwheyt mede brengt

dat zy de fchaemte en fedighey t toevoert , e

alleen haer beminde doet gchoorfamen.

De droevige gevolgen , uyt de Yverfuct

ontftaende, zyn genoeg ten toon geftelt.

De Jaloafie, wanneer die ontflaet uyt in

beelding , fonder fchyn van waerheyt , is
:

een groot quaet ; maer wanneer het voorkom
uyt fichtbare voorbeelden, is het ten hoogft

llrafbaer,

D j
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DE BLTDSCHAP.

gzer ghy moet niet alleen verdriet eii Vreefe mydeü a

\ Ghy mooght u boven dien niet al te feer verblyden »

fant is in u gemoet de blydfchap al te groot *

;y leydt u menigmael tot aen de b'leecke doou

geeften en het bloedt die komen op-gevlogen,

worden van het hert geweldig in-getogen

:

00 dat de levens-kracht , oock midden in de luft,

Vort Jiaeftig overltolpt, en vcerdig uytgebluft;

F z Maet
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Maer wat kan doch een menfch op aerden over-komei

Om met foo grooten vreught te werden in-genomen *

Eylaes! wat hier vermaeck, geneugt, of blytfehapfch

Dat liet men dat Sn haeft gelyck een roock verdwyi

't Is niet de pyne waert , om aertfche beufel faken

Te roeren zynen geeft, en groote vreught te maken.

Myn fiel,fchoonghybequaemtluft, eer, en groten fel

9
t Is al maer enckel droom, hebt ofjet niet en hadf.

Daer is geen beweging des gemoeds, die

Jevendighe geeften door a! de leden verfpre

en 't lichaem vervrolyckt, als de Btydfch
maer moet mede de paele der matigheyt i

te boven gaen , anders verweckt defelve \

onheyl ; ja felfs de doot*

De Èlydfchap heeft verfcheyde oorfaect
'tzy van ons feifs of onfer vrienden welvae
zynde de rechte Blydfchap ; maer daer en
gen uyt oorfaeek, dat het onfe vyanden q
lyck gaet. Suetonius getuygt dat het volck
Komen

, grote vreugde bedreven over de d
van. de Tyrannifche Keyfers , Tiberius , C
gula, Nero en Domifianus, om dat zy wre
lyck daer van geregeert wierden. Senec. Oei

Wie yemandt heeft gevrceft wanneer hy plagh te lev

Die fal noyt aen zyn graf bedroefde tranen geven.

Groote en onverwagte tydinge, waer in i

aengenaems gevonden wort , verfchr ickt

d<
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et de Tinne flil ftaen. Wanneer Diony-

$ de tyding ontfing, dat de grooteJlexander

erleeden was , wiert van blydfchap ioo ont-

:, dat hy van fig felfs viel, en fcheen ge-

el leveloos te zyn.

Verfcheyde Exempelen zyn 'er van die door

te grooce blydfchap geffcorven zyn. Den

irmaerde ToëfSephocks wierd foo verheugt

'er den lof , wegens een behaelde Prys, dat

r van Blydfchap^ den geeft gaf. Jgellius had

ie Soonen , en verftaende dat elck in 't by-

nder in Griecken- lande , in openbare fpelen

! prys behaelde, en zy gekomen zynde om
i kroonen op 't hooft van haer Vader te fet-

n, en te omhelfen , foo wierdt den ouden

an van blydfchap foo opgetogen, dat hy den

:eft gaf. 'Montaigne i. des EJfais 2. verhaelt

m Paus Leo de thiende, een groot vyant van

ï Fran^oifen , die verftaende dat Milan door

eyfer Karel ontnomen was, wierd foo ver-

lydt , dat hy terftont een koorts kreeg , en

ort daer na is geflorven.

De Hertog van Ferrare, genaemt Jlfonfus,

ebbende verftaen dat Paus Cltmens de feven-

e", hem een groot vyant zynde , overle-

den was, en Paulus de
-

III tot Paus verkoo-

en, is daer over foo verblydt geweeft, dat hy

)inne wynig dagen is komen te fterven , waer

>p de veiflèn in 'tLatyn dus overgefet zyn:

F 3 Soo
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Soo haefl: Alfonfus wift dat Clemens was geftorven,

En dat zyn befte vriendt de fleutels hadt verworven,

Soo wen hy foo verheugt dat hy te bedde viel,

3a in het duyfter graf den Paus gefelfchap hiel.

Het wert ('t is waer) gelooft en over-al gefchreven

Pat , ja de Prins , uyt rouw , verloor zyn dierbaer leve

MaeT, vrienden , hoort een woordt dat ickufeggendei

Het was uyt enckel vreught dat onfen Hertogh fterf.

Ontallyck zyn de voorbeelden der droevig
gevolgen van een onmatige BJydfchap , é
ons tot leringe zyn , om üg te matigen en i

wenne tot een geflaedige gemoeds geftaken
in alles wat ons van Godt toegefonden won
en fonder fïg te verheffen of moedeloos 1

werden, mier te dencken datter noyt volkoir

vreught is, Ovid. 7. Met.

Daer is noyt reyne vreught , noyt recht volkomen luf

Daer is geduerigh yet dat ons den geeft ontruft :

Hoe groote blydfchap oock binnens hw
gevonden wort, flaet veeltyds de Droefhé
voor de deur; waerom de les van Horat. :

€arm. 3. wel dient waergenornen te zyn:

Wanneer ghy wert befocht met druck en tegenfpoet,

Soo fryfr u met gedult , en houdt een vaft gemoedt

»

En als het foet geluck op u komt neder dalen

,

©11 fchynt in u vertreek als met vergulde ftralen

,

Sc
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Soo bint den hoogh-moedt in , en toomt u windigh hert,
1

In voorfpoet weeft gefet, en lydtfacm iii de fmert.

Shnmachius in zyn vierde Boeck , 34. Brief

-gt : De Natuer heeft alle menlcbclycke blydfchap

\n wet gcfielt, dat de forgh altydt na de vreught

omt. Soo dra een kint geboren is, zyn de Ou-

\ers verblydt ; maer terfiont vol vrees en bekom-

nering.

Kcmt yemand tot Eer en Staet, dat wert

net blydfchap aengenomen ; maer daer op

/olgt veel moeyte en fwangheyt. Seneca in

Ljn 27. Brief fegt: De vafle en rechte Blydfchap

ieflaet alleen in de deught. Een wys man , fegE

Ppjto, verblyd hem in fig felfven, niet in din-

gen die omtrent hem zyn. En wederom Seneca

in zyn 59. Brief: Het gemoedt van de wyfe is

even eens gei telt , als den Hemel boven de

Maen. Het is daer altydt helder: Ghy hebt

dan waerom ghy foudet willen wys wefen, om
dat defelve nimmermeer Tonder blydfchap is.

(

Die blydfchap komt niet als uyt een deugde-

lyeke Concentie. Die niet deugtfaem zyn ,

en geen goede Concentie heeft, kan niet rechr.

vrolyck wefen.

Keyfer Tiberius , in alles wat hy begeerae

fig veifadigende, en in welluft levende, had

nogtans noyt de rechte vreught , door zyn

quade Concentie. Hier van getuygt hy felf

,

volfeens 't feggen van Suetonhis , in feeckere
ö

F 4 Brkf
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Brief aen de Raedt vanRomengefchreven , waei
in hy fegc : Wat fal ick u fchryven, of hoe fa
ickfchryven, of wat fal ick oock niet fchryven
op defe tyt? De Goden moeten my 9 die den onder
gangh alle daegh gevoelde

, ftraffe , indien iel

bet weet &g*

Wiens hert is overflolpt met'pngefchickte luften,

Draeghteengeduerigh pack', toe foud' hy konnen rullen:

Al wort hy fehoon gedient, al is hy Prins of Graef,

Al maeckt hy and'revry , foo blyft hy doch een flaef,

Een menfeh bewuft van quaer , leeft in geftadig beven

,

Hy lucht, hy kucht, hy ducht , hy vlucht , oock niet gedreven

,

Door 't ruyfchen van een blat verfchiet zyns herten fcloet,

Verdrietig is den ftant eens goddeloos gemoedt.

Vreughde te verwecke in tyden der fwaer-
moedigheyc, door fich in drancfc of anderfins
te buyte gaen, is een korte vreugd ; Maer
<iïe de deugc voor ooghen heefc , is akyd vro-
Jyck, zyn herte geveftigc op een goede Con-
fentie ; blyfe felfs in cegenfpoet verheught en
door geen rampen ontruft. Die de waere
Blydfchap foeckc tragt altyc wel te doen.

Wat ftelr- ghy Loiyt óf Veel om blydfchap op te wecken?
Stelt, vrient, enftiit ü hert : druck fal u vreught verftrecken;
Een wel gefteldt gemoedt vindt over al zyn lult

,

3üi alle dinck is vreught , als 't hen maer is geruft.

S E
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DE GR4MSCHAP.

Het lpoock dat gramfchap hiet dient mede weeh gedreven %

Voor yeder die hem voegt om ftil te mogen leven

,

Want die in zynen geeft dit vinnig monfter voedt

,

't Is feker dat hy ftaeg in roere wefen moet.

Ghy , voor den bellen raet , om dit gewoel te myden

,

Leert fpot, enfpyt, enfmaedt, met koele finnen lyden,

Leert onrecht, leert geweldt verfetien met gedult:

pn om dit wel te doen , foo weeght u eygen fchult.

F 5 Soo
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Soo weeght in u gemoedt den ftaet van uwe faken

,

En hoe ghy 't by den Heer of elde/s plag te maken.

Peyft dat je menigmael voor defen hebt verdient

Met fchimp te zyn onthaek oock van u beften vrient,

Spout hy dan gramme zucht , gelyck als heete kolen

,

Seght in u itil gemoedt , Godt heeftet hem bevolen

,

Godt geve my gedult. Dit na den eyfch betracht

Heeft menig Chrilien hert tot zachten aert gebracht.

De Gramfchap is een dulle gemoeds drift

een Padie die ons geheel buyte reden fielt

met wraeckfucht , om fich te wreken over eeni

ongelyck of quaet, dat men verheelt buyte re

den aengedatn te zyn. Defe Paffie is veel he

viger als eenig andere ; en liet niet aen , w
het oock foude mogen zyn, alleen agt gever

de om fich acn zyn tegenparty te wreken.

Seneca en Plutarchus , onder de Philofophe

de voornaemfte?, die over de fedigheyt g(

fchreven hebben, en wel voornarnentlyck het

ben toegelegt om de gramfchap na 't leven \

te beelden , en door haer affchuwlyck wefen

als in een fpiegel te aenfehouwen , een affchric

daer van foude hebben. Het is (feggen zy

een onverfaegde , wrede en rafende furie ; et

wortel en oorfpronck van alle toedracht , twifi

oproer, oorlogh , roven en moorden» Die de w
relt in roer fteh , en den menfeh van alk redt

berooft , de heeften gelyck zynde.

Oi
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Om de affc^uwelyckheït van defe Paffie in

e beelden , foo heeft men te letten op het

)ntftelt wefen en 't gebaer van een verhoort

m vergramt menfch : Hy raeft en tiert als dul

>ïï uvtfinnigh, heen en weer lig begevende,

:redende onder de voeten al wat hem voor-

komt,' byt op de tanden; flaet op de bord;

't hayr uyt 't hooft treckende. Nog nader be-

schouwende, fuit gy fien , 't geficht ontftoo-

ken; de oogen glinfterende : de mondt van

^uaetheyt fchuymende gelyck de dulle hon-

den , alle de leden des lichaems üdderende.

Perfius $de Scbimpdicbt fegt

:

Wanneer de gramfchap komt dan fchynt het bloet te fieden

,

Men kan zyn eygen hert , zyn geeften niet gebieden

,

Men vier ooght als een kat , de mont die baert gelnyt

Dat vreemt, dat groufaem is, dat niet met al en lluyt.

Wat onheylen zyn 'er al te wagren , van

die foo gram van gemoet zyn ? Daeglycks fien

wy dat de belle vrienden malkander op 't he-

vigiïe aentaften ; ja felfs om 't leven brengen.

By Terentins Adelpbi Act. 3. Sccn. 2. vinden wy
eene Geta afgebeelt , die figh aenflelt ofhy de

heele wereld te niet doen foude:

Och cf nu defen hoop my tegen moehre komen,

Terwyi ick ftae-en briefch met gramfchap in-genomen,

lek fou van (tonden aen , met wonder fel. gebaer

,

lek fou myn vinnig hert gaen fpouwen onder haer.

Ick
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lek fou met groot vermaeck myn leet ten vollen wreken *

lek fou dien ouden boef den kop in ftucken breken.

Ick fuu hem met den voet gaen treden op het lyf,

Om dat hy is de gront van al het flim bedryf.

Hoe fou ick Syrus flaen? Hoe fou ick hem verfcheuren*

Hoe fou ick met gewelt hem gins en weder fleuren ?

Hoe fou ick al zyn breyn doen vlieten over ftraet

,

Om dat het fpel begon door zyn door- trapten raet.

Ick fou hem over-al , om mynen brant te koelen ,

lek fou hem voor gewis myn krachten doen gevoelen ,

Ick brack hem gal en blaes , en al met eenen (lag

,

Tot dat ick aen den guyt geen leven meer en fag.

Wat noch? den jongen laf trockick in honden ftucken,

Ick fou hem uyt den kop zyn oogen komen rucken

,

En goyen in den griel : maer al het vorder rot

Dat joeg ick op de vlucht , alleen tot enckel fpot.

Of foo myn wrange fiel haer vorder ging verhitten

,

Ick maeckter bancken van om fcheerlincks op te fitten*

Of dreef hem in de lucht , gelyck een lichte bal

,

Siet daer een kleyne preuf van myn verwoede gal.

Het kleyn verflant, en geringh oordeel, is

meeft de oorfaeck van de gramfchap ; gelyck

dat gefien wort aen oude luyden , kinderen en

in fiecken , als zyndekort van flof. 't Verliefen

van een penning verfloort een gierigaert : een

vriendelyck geflcht van een vrouw , vergramt

den jalourfchen man. Propertius fegt van fich

felfs:

Ick
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lek ben in ftagen angft , ick voele vreemde ftreecken

,

Oock in een vrouwen-kleet , dunkt my een man tefteeken

;

Indien u moeder komt en u wat hartig kuft

,

Soo ben ick metter daet geweldigh ongeruft i

U Sufter, of u Nicht (indien het mocht gebeuren

Dat zy ontrent u flaept) doet my de finnen treuren

,

Ja foo der maer een vlieg omtrent u leden koomt,

Ick bender om ontfet , ick bender in befchroomt.

Eygen liefde, en die met hoogmoet zyn be-

fet , die zyn gram van gemoet

:

Die trots zyn uyter aert , en grooten hoogmqet dryven»

Zyn , om het minfte dingh, genegen om te kyven;

Maer die zyn herte proeft, en kent zyn eygen fchult*

Al wort hy fchoon getergt , hy toont geen ongedult.

De Gramfchap wort by de Philofophen ge-

ftelt niet altyd even fehadeiyck te zyn , maer
foo als wy hier in begin gefegt hebben, is al-

tydt eeven quaet en nadcelig. Laftantius en
meer andere kerde, dat fonder gramfchaD de
fonde niet gebetert wort. De matige Gram-
fchap is eygen aen de Soldaten om furieus te

vechten, en geftek een V\ et- (teen te zyn van
de dapperheyt en fterekte; en get» ont dat die

gram is , met kracht tegen den vyant gaet

,

Ovid. i. AmoT. 7.

De gramfchap maeckt den fwacken fterek,

Om wel te vechten in het perek.

Clan*



94 J. CATS NÜTTELEYCK
CJaiidianus fegt % dat de Gramfchap doof

vreefe beteugelt kan worden

:

Schoon dat de gramfchap woedt met uyt- gelaten geeft,

De fpyt die kropt haer in indieufe maer en vreeft.

Het is nadeelig, voor fiel en lichaem, en

gevaerlyck die geen , welke met geveynsde
Gramfcrup befet zyn, Seneca MederL

Daer is geen groot gevaer in openbaeren haet,

Maer gramfchap die men deckt dat is een vinnig qusct.

Wie fal , den aert der Gramfchap befchoti*

wende, niet met alle vermogens defelve te*

gengaeh? Seneca in zyn tweede Boeck van
de Gramfchap pap. 18. heeft oris defe reme*
die nagelaeten. Dat men figh voor de
Gramfchap wagt , en daerin niet te buyren ga.

Niet Gram te worden , kan nagekomen wer-
den , indien men alle de gevolgen , die uyt de
Gramfchap ontflaen, voor oogen houdt; en
al 't quaet dat uyt een toornigh gemoedt voor*

komt, overlegt» De eerde aendoening der

Gramfchap tegen ftaet, en de beginfelen als ia

zyn geboorte ftuyt.

Dies acht ick *t oude fpreeck-woordt nut,

, Het fchaep dient voor den dam gefchut.

faulüs Eph, 4» vs. 31. fe^t: Me bitterheyt,

Z'ndt toornigheyt % ende gramfchap , ende geroep,

crJs
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ide lafteringe , zy van u gcweert , mei alk boos-

?yt. De wyfe Socrates is hier niet min tot

=n voorbeelt. Een moetwillige Socrates fchop-
snde, en dat van zyn volck qualyck opge-
omen , feyde hy : Indien tny een bzel agter

<t geflagen had , Joude tck daerom agter uyt
icn '? In een Comedie fittende , daer alle las-

rringe tegen hem uytgefproken wierd , en
;n zyner vriende tegen hem feyde : Neemt
nj dat niet qualyck? Antwoorde hy: Niet met
Ie, ick worde op 't toneel, als in een groote

aeltyt met woorden wat overgehaelt. Een kin-
g-back-flagh ontfangende, feyde niets , als

ït de menfchen niet wiften wanneer zy met
;n Helm moeften uytgaen.

Twee Jongelingen , met malkander goede
rienden zynde, vraegdeaen den wyfen Grieck
eoprepes, in wat manier de goede Vriend-
hap te konne onderhouden , gaf tot antwoort

:

idien den een des anderen Gramfcbap kan toe-

wen .

Die haeftig zyn , en niet konnen matigen,
oeten alle oorfaecken myden , «waer door
:nigfins de Gramfchap ontfluken word:

Veel (aken van het huys , en dienen nier geweten

,

pf door een fachten aert in haeft te zvn vergeten;

Want die niet alle daeg en foeckt te zyn geftoort,

Moet uiekmacl feylen fien; en fpreecken niet cenwoort.

De
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De Gramfchap tJient met kragc tegen ge

gaen te worden , want indien ze niet in dei

beginne wort geftuyt, krygc het fchielyck d

overhang Het myden van gefelfchappen de

haeftige luyden, is nootfaecklyck. Met lig

te geloven 't geen ons aengebragt wort, vaj

eenig leet aengedaen te zyn. Ovidius h

zyn eerfle Boeck, geeft de raet, dat de mm
ftc ontmoeting die wy caer van hebben^

moeten tegen Iftaen , de haeflighey t uy tflell^

en de gedachten laeten gaen, waer door wj

tot bedaeren fullen komen:

Indien je krygt een gram gemoet é

Wint tydt , dat is de befte voet

:

Het Ys dat fmelt door enckel tyt

,

En foo doet oock de wrange fpyt*

D
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ck kotne tót den anghft , en fiaere vreemde grillen,

Waer dooi4 ons menighmael de gantfche leden drillen,

En dat wel meeften-deel om eenigh ongeval,

Dat noyt zyn leven was en nimmer wefen fal.

/ie ifTet niet bekent , dat even ftoute lieden , .

y wyLen fonder gront en buyten reden vlieden?

Men feydt ons van een Prins, die noyt gewelt ontfagh,

IVJacr van een Jileyiue muys als doodt ter aerden. lagh.

G Hoe
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Hoe dickmael wort een flagh, oock tegen Koop, verloren

Vermidts een raflche fchrick het leger quam bekoren ?

Wel, vrienden, leeft geruft, en ftilt u bangen geeft,

De vrees is dickwils meer als darter wort gevreeft.

Het befte dat de Menfch hier over kan bedencken,

Is dat hem buyten Godt nietmachtig is te krencken :

En waerom doch befchroomt voor druck of fware

Het quaet oock even-felfs moet ons ten goede zyn.

De Vree/e is een benautheyt en ongeruft ge

moet, van wegen eenigh onheyl dat wy mee

nen ons te Tullen overkomen. Daer zyn veel

derley Vreefe. De Vreefe Gods , die een be

ginfel is van Wysheyt. De Vreefe die d

onderfaten aen haer üverheyt fchuldig zyrt

dcfe zyn de goede Vreefe. Hier tegen vol

gen de qua de., ais voedflers van de fonde

Jdam, hebbende Gods gebodt overtreden , ei

vluchtende , feyde : lek vreesde om dat ie

nae6kt was ; en daerom verbergde ick my'. Déï

Vreefe is een bekende Paffie die haeftig na

volgt. Zy voegt haer by de Gierigaerts , di

alcydt vreefen , dat zy te kort Tullen komen

By de Eergierigen die in duyfenc vreefe zyi

voor de vernedering van haer flaet: By d

Verliefde , die nacht en dagh in gedadig

vreefe is, dat hy van zyn beminnelyck vooi

werp fal verfloven worden. Hec is een v&

de gröotfte driften des gemoeds , waer vai

wey
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reynig menfchen vry zyn. Een der moey-

rckfte van alle ; en is een Pallie die zyn oor-

jronck kan hebben, uyc iets dat niet met

Hen is.

Defe gemoeds beweeging ontftaet üyt ver-

eelding van eenig quaet, dat veeltydts geen

uaet is; berooft ons niet alleen van roft en

reught , maer ontdek foo leer , dat de reden

n het verf! ant daer door verloren , en 't hert

an krachten berooft wort; Lucret. llb. 3.

Door vrees is dat het bloedt als 'm deii menfeh vervriclt *

Soo dat hy menighmael zyn gantiche kracht verliett.

De vroomfte Koning van Navarre, Garfia

e vyfJe , beefde als hy ten oorlogh foude

aen, en van eenige verdagt, fulks uyt bloo-

eyt te zyn, gaf tot antwoort: Ghy font wy
ualyck , indien myn vkefch wift waer myn cou-

ag(e het brengen fal 9
't Joude geheel van zyn

üven vanen,

Daer zyn veelderley foorten van Vreefe,

n is eygen foo wel aen kinderen , als aen

ayden van hooge ftaet , felfs de Philofophen

iet uytgefloten. De voorbeelden hier van

yn menigvuldig , waer van veeltydts geen

eden te geven zyn.

CaJJander het beek van Alexander befchou-

vende, kreegh fuiken fchrick, dat hy in on-

nagt viel. Etn voornaem Prins , een groo»;

G 2 krygs*
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krygsman zynde , verfchrickte wanneer h\

een muysje in zyn kamer fag
, gelyck hiei

vooren is gemelc. Seker Edelman aen tafe

fittende wierdt foo benauwt, dat hem 'tfwee
uytberfte , om dat een kat fig in de kamei
onthielt. Slet men niet, die op het Hen var

een fpinnekopje, als met doods angfte bela

den wort ? 't Minfte gedierte , 't gewemel oj

't geriiys der geboomte fal menig een vrees er

fchrjck aenbrengen.

.
De Philofooph Zeno op 't baffen van een

Jlont bevreeft zynde, en door een ander uyt-

gelachen
, gaf hy tot antwoord : Het is beei

jhaer den menfche heel uyt te treden ; daer me-
de te kenne gevende, dat een menfch noyl
foo ftentvaflig en op zyn hoede is, dat hy \

eeniger tyt niet bewyfl de Paffie onderwerpen
te zyn. Jrifilppus op zee zynde en groot on-

weer ontHaende, niet anders dagt dan te ver-

gaen. Een Soldaet mede fcheep zynde, fpot«

tende, dat hy hem niet droeg als een Phi-

lofooph , en niec moeft vreefen ; waer op
Arifüppus antwoorden: Dat geloof kk wel, ghy
hebt foo grote reden van mee[e niet als iel ; alfoo

gby niet bevreeft zyt te verliefen , ah defiele van een

boef, mier ick vreefe voorde fiele van een wys??ian.

Een wys man , fegt Cicero i. Tufc. ver-
fchrickt niet voorde doodt, hangende 'cgefla*
dig, wegens de onfekerhejt , over 't hooft.

Geen
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Geen wys man vreeft de bleecke doodt,

Zy Helt de menfchen buyten noot;

Men weet niet wat voor ongeval,

Ons uyt de werelt rucken fal.

Maer, hoe het is of wefefi mach

Ons naeckt wei haeft den lellen dagh,

En dat vermits ons korten tydt

Gelyck een poft daer heenen ryt,

Defe verfchncking voor de doodt, fchynt

>y ons een allernaerfle verbeelding re zyn ,

laerentegen niets aengenamer moed gevon-

len worden. Wat is 'er heerlycker, als ver-

oft te zyn van alle elende , en in te gaen , ia

xn beeter leven ? O! hoe geluckig fullen wy
:yn, dat te mogen genieten. Hy , die Heer

?an Leeven en Doodt is , make ons bequaem,

>n doe ons foo geluckig zyn.

G 3 VAN
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FAN DE LUCHT.
Nadien dat aen de Lucht is wonder veel gelegen

,

Soo dient van zyne kracht hier mede nietgefwegen,

De lucht fpeelt in den menfch foo lang zyn ader ilaet

,

Het zy dat hy fich ruft, of op en neder gaet;

Wy nemen fpys en dranck alleen by korte ftonden

,

Na dat de tyt vereyfcht , en dieuftig wert bevonden

;

Maer yeder nut de lucht door al den gantfchen dach,

Soo dat hy zyn gebruyck niet eens ontbeeren mach.

Het ftaet dan yeder menieh met alle vlyt te letten ,

Waer dat hy , na de kunft, zyn wooning heeft te zetten a

Want foo hy fich begeeft in ongefonde lucht

,

Weet dat zyn korte tyt in haeft daer henen vlucht

:

Wr

eet dat uyt vuylen ftanck en ongefonde dampen

Niet anders ryfen kan als veelderhande rampen.

Weeft dan voor 't Element en zyne kracht bevreeft.

Want uyt een dicke lucht ontftaet een domme geeft.

De Lucht is geen van de minfle middelen
voorde gefontheyt, gevende bequaem voet-
fel, natuerlycke warmte en verkoeling. De
befte lucht is , die in hitte, koude, vochtig-

heyt en droogte gematigt is, dün fuyver, hel-

der en klaer, met fachte winden beweegt, en
fomtyd:s met regen be/poevt wort.

De
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De Lucht die te heet, te kout, te vochtig

f te droogh is , doet het Lichaem veranderen

an haer natuerlycke ftaet, en noch flegter *s

sn beflote Luchr.

De groote verfcheydenheyt der mentenen,

eefc meed zyn oorfpronck uyt het chmaec

/aer van zy af komttig zyn. Hipocrates fegt,

at in 't Noorden woefter menfehen zyn ,
en

iet foo gauw van verftant, als in 't Ooiten.

Wat in de foete Lucht van Ooften wert gebaert,

Dat is van fachte (lof, en van een heufchen aert;

laer nvt het Noorde-rack daer komen harde menfehen,

)ie fpotten met de doot , en niet als kryg eu wenlchen. .

Die in een gematigt Landt zyn, niet te heet

>f te kout, zyn 't gefonft en van veritant het

neeft begaeft ; niet tegenftaende in andere

.andtftreeken ,
groote verftanden te voorfchyn

gekomen zyn ; waer op Juvenalis Sat. 10.

Infpeelt

:

. Democntus een deftigh man

,

Die is 't die 't ons bewyfen kan,

Dat even uyt een fwarte lucht,

Daer onder fiel en lichaem fucht.

Pat even 'm een rouwe kuft

De Geeft niet uyt en wert gebluft;

Maer dat oock 111 een felfaem laut

By wylen ryft een groot verftant.

g 4 r>c
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De Lucht kan oock in een en 't felve Cii

maet veranderlyck zyn, gelyck volgens 't gt

tuygenïs van Cicero , dat te Athenen in Griec

keo-lant een dunne lucht , en het volck dae

vlugger van veritant is, als te Thebe , dae

een dikke lucht en bot volck gevonden won
Horat, 2. Epijt. 2.

Men fou wel fweren voor gewis-,

Dat onfe Fop geboren is

In eenigh rou en felfaem lant,

Daer niet en woont als onverftant

,

Daer niet als dicke lucht en fweeft,

En daer geen menfeh vernuft en heeft.

De gefontfte fleden zyn gelegen na het or

gaen van de Son; in tegendeel die, welke n

het Noorden leggen. Celfus fegt , dat d

geen dis de gefontheyt lief hebben , fich moe
ten wachten voor de morgen en avond lucht*

Onthout my, Lefer, dtten raet,

En geeft u niet te vpoegh op fhaet,

Maer rroegh des avonts onder 't dack,

Dat is geioiat en groot gemack.

De Zee , Moer,afTen en flilftaende wateren

maken bifondere veranderinge in de lucht , e:

werpen veel dampen op* tot nadeel van de ge

fontheyt Hier van zyn veel voorbeelden

*Ut daer door veel iieckten komen te ontftaen

P
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ae felfs wel eenhaeftige doot verweckt. Lean*

er Albeitus geeft te kenne van een Hilftaend

vater in Italien ,
genaemt Lago d'Jvcrno

, ge-

ende fulcke ftin kende dampen op, dat wan-

neer daer vogels over vliegen, dooc neder val-

gn. Virgilius 6. Boeck:

Wat vogel oyt beftont op defen pael te fwcven

,

Die viel fn haeften neer, en liet terftont het leveii;

Soo groufaem was de ftanck die uyt het water quam ,

Pat gantfeh het Grieckenlant hem voor den afgroat nam.

G 5 D E
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DE FIER GETYDEN DES JAERS.

Het jaer wert afgedeelt in Vierderley getyden

,

Die om des werelts - kloot met raiTe paerden ryde

Gebruyckt na rechten eyfch u jaren, foete jeught;

Geen deel is fonder leet , %atn deel is fonder vreugt

Geen deel is fonder vrucht , geen deel is fonder fchade

,

Ghy , dient u van den tydt, eer dat het is te fpade;

Let met hoe raiTen fpoet u leven henen glyt

,

Ghy fult noyt weder zyn dat ghy op heden zyt.

Januarius, Lou- maent.

Het jaer is weder nieu, maer met de nieuwe jaren

Verout ons kranck gtüel , dat wy daer henen varen

;

Maer 't is.een'kleyn verlies al rimpelt ons het vel,

Als maer de geelt vernieut foo gaen de faken wel.

F je b R u a r i u s , Sprockel - maent.

Al komt de gulde Zon eens kyeken door de fpleten ,

Noch heeft de ftrenge vorft haer koude niet vergeten;

Ghy, biyft noch in de koy , dat acht ick alderbeft,

't Is dwaesheyt al te ras te vliegen uyt dti. neft.

M a r. 1 1 u s , Lente - maent.

De Meert , hoewel onweert , komt in het velt getredei

De Meert fteeckt met dm fteert , en treft de fwacke ledet

De Meert brengt aen het licht dat in het duyfter lagh

Ghy, maekt dat u de Meert geen hinder doen en mag

Apr
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APRiLis, Gras-maent.

ben der maenden maeght , en moeder van de bloemen,

it kan de nieuwe moft, wat kan het kooren roemen?

Vlen pryfe wat de Herfïï en wat de Somer wint,

'riet groen , het eerfte groen is boven al bemint.

Mayus, Bloey-maent.

: ben de foete May , een bruyloft van de dieren

,

t zy die in het wout , of in het water fwieren

;

vVcl paert, O jeugdig heyr, en geeft u uyt den neft,

Wat out is mach het doen , maer 't voegt de jonckheyt beft.

J u tf i ü S , Braeck - maent.

• Lent is al te koel , de Somer plag te branden ,

: koors heerfcht in den Herfft , des winters klipper-tanden ,

lek ben de middel-maet, niet heet of niet te kout;

Hy doet een edel ding die maet en. regel hout.

Julius, Hoy-maent.

aerom hoor ick voor quaet rayii doen van yenwnt fchelden

,

maey ick kruyt en bloem , wat fchaet het aen de velden *

Gelooft het ftage jeugt 'ten heeft noyt menfeh gekickt,

Al wat op aerden waft dient eens te zyn gepluckt.

Augustus, Oegft-maerX.

. wert het bloemgewas van alle man geprefen

,

icr bladt valt in het ftof, myn koren wert gelefen,

Een veder is gepaft oock met het dorre graen

,

Maer is de roos verlept, foo wilder nUmant aen.

S2P-
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September-, Fruyt -maent.

Komt fnoeper, gragenhoop, ick breng u nieuwe vruchte

Maer eeter niet te veel, of ghy fult namaels luchten,

Dus foo ghy qualyek vaert, het is u eygeu ichult,

Al wie geen raet en volght, die lyden met gedult.

October, Wyn - maent.

Ick fchencfc het edel nat, het fap van foete druyven

Dat druck en fware forg doet uyt den geeft verfchuyvea

Het leven is van 't broot, 't wel -leven van den wyn

Ten dede myn gewas, wie foudc vrolyck zyn?

November, Slacht - maent.

Hoe flacht men al het vee om ons te mogen laven

!

Vt mont verflint het al ; ons buycken worden graven

:

't Is eerft voor ons gedoot , al wat de keucken geeft,

En vraegje noch waerom de menfch niet lang en leef

December, Winter - maent.

Komt oeffent nu het lyf , de hit is wech geweken

,

Gaet bolt, of flaet den bal, geen mugh en fal u fteken:

' laet fparen , dien het luft , ick teef gelyck een graef

,

Pe Winter is een heer , de Somer maer een flaef.

De getyden van 't jaer maeken grote verai

clerïng in de Lucht en 's menfchen Lichaen
en zyn niet alle even voordelig. Boëtius fei

^teCcnf.PbUof. 6.

De Lente geeft ons rieckent kruyt,

De Zomer brengt het koren uyr,

De Herrefft doet de fruyten wafién,

De Winter maeckt ons volle plaiYen,

I
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De Lente de aengenaemfte van alle, waer

alles als een nieuw leven bekomt. De ge.

erde (lellen dat* 't begin der werelt met de

ente zyn ojrfpronck genomen heeft. Firgi-

is 2. Georg. fegt daer van:

en houdt het voor gewis dat als die diepe gronden

ss werelts zyn geleyt , en eerft beveftight Honden

,

De Lente doen begon. Het was de foete tyt

,

Die in de kruydea fpeelt , en op de bloemen ryr

,

Ie met een foeten reucfc de menfchen kan vermaken

,

noyt door .harden voril het velt en laet genaken.

Ovidius i. Tuft. fegt van de Lente:

m komter als een jeught in alle dingtn fygen ,

m liet van Honden aen dtn wyngaert botten krygen,

Men fiet dat alle Zaet , dat alle wortel fpruy t

,

De boomen geven loof, de velden edel kruyt,

t Lüght is in vermaeck, de foete vogels fingen,

b vee fpeelt in het groen, de wilde Dieren fbringeiv

£)e fwaluw tyt te werck en bout haer lemen neft,

Die fy ontrent een balck of aen den gevel veft.

t bloemen geven reuck, en doen het oogh verblyden,

,o datter niet en is als lult aen alle fyden.

; De Herfll , waer in de meefle fieckte on-

aen , daer van fegt Hotat. 2. Sat. 6*

Wanneer de natten Herreflt koomt,

Dan is 't dat yeder fieckten fchroomt;

Want als de wint het velt ontbloot,

Dat is een oegÜ-maent voor de doot.

VAK
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Mser hier dient van de Wint af mede wat gefchrev<

Nadien hy veel vermag ontrent des menfchen lev

Die blafers (fchoon haer Hof is van gelyckcn aert,

Als uyt den eygen damp en eenen geeft gebaert)

Verkrygen haren naem , en iïaeg een ander wefeii

,

Na dat de plaetfen zyn waer uyt die zyn gerefen.

In vier ftaet haer getal , daer ons door wert beduyt

Het Ooften , en het Welt, het Noorden , en het Zu]

Niet datter maer alleen zyn vierderhande Winden

,

Iseen , die ter zee verkeert die kander dertig vinden;

En twee noch boven dat ; en foo men verder gaet

Men vint het vluchtig rot ontelbaer in der daet.

Alvvaer dat waefem is , of fnelle dampen ryfen,

Daer is een nieuwen wint de menfchen aen te wyfen,

Maer vier gelycke wel dat is haer gront getal,

Hoe veel daer heden is , of namaels wefen fal.

Maer let hier naerder op, ghy vinter in beièhreven

De ftonden van den menfch, de deelen van het leven,

Neemt acht op yeder wint, en watter is ontrent,

De loop van onfen tyt , die ftaeter in geprent.

Hy die van Ooften komt, kan ons de Jeugt beduyden

,

Die van het Weften ryft , den aert van rype fcruyden

,

Neemt voor den ouderdom die uyt het Zuyden blaeft

Maer voor de koude doot die in het Noorden raeft.

Haer kracht is menig fout. Zy koiinen regen maken,

Zy konnen v/ederom een langen regen ftaken

:

Zy doen de boomen goet , en oock het jeugdig kruyi

Zy jagen flim vergif en quade dempen uyt.
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konnen aen den menfch (als zy dacr henen (weven)

konnen aen het vee een nieuwen adem geven

;

U waitcr na verderf of na verrotting helt,

Dat wort door haer behulp in beter aert geftelt.

er wilt ghy defen gront wat nader onderleggen ,

> leeft dat onfe Vrient hier op beftaet te feggen

,

Sïyn pen die fluyt haer op, vermits zy is beducht,

Dat haer den fnelle wint mocht blafen in de lucht.

De Winden zyn de voornaemfte oorfaetk

i de verandering der Lucht. De ongefta-

re Winden maeckt de Lichaemen ongefont.

pocrates fegt , dac een Medicyn - Meefler

ede kennifTe van de Winden moet hebben.

Na de vier gedeeltens der werelt , hebben de

iden vier Winden geftelt; Ovidius i. Malam.

Den Ooften wint die woont daer hem de Son ontdeckt,

?ii met een roofe-kleedt zyn paerden overtreckt

;

er dat haer gulde Koets in 't water plag te dalen

,

er heeft de Weften wint gefet zyn valle palen

;

De Noordtfche ftoker raeft , en heeft zyn plaets geftelt

Daer 't ys en dicke fnee fchier noyt tot water fmelt,

er 't rack dat regel recht hier over is°gelegen,

voelt een dicke mift , of fchier een fiagen regen.

De Winden maecken nae haer aert, vernn-

rin^ in de lucht. DeOoftenwint is 'tgefonft.

i Weftenwint is vogtiger, en niet min aen-
naem. De Suydenwint is onfe lichaemen
deeüg. En de Noordenwint verweckt veel
ckten en or,gemacken.

O N-
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ONDERSCHETT DER LAN-
DEN EN STEDEN.

Soo ghy mifïchien een huys Toor u begeert te bouwe

Soo let wel op de plaets, of 't mocht u wel berouwei

Want die een quatt gewcft tot zyne wooning kieft

,

*t Is feker dat hy veel van zynen luft verheft.

Indien ghy neder-flaet ontrent onguere poelen

,

Ghy.fultals metter handt het ongemack gevoelen;

En foo ghy neemt verblyf ontrent een filtïgh ftrant,

liet fal u fchade doen foo haeft de Sonne brant.

Die in een vochtigh dal zyn woonplaets heeft genomen,

Hem fullen voor gewis veel fieckten over komen ;

, Maer die op hoge ftal haer Tenten neder flaen

,

Die zynder in 't gemeen al vry wat beter aen.

Maer op dit gamfch beleydt is vry al meer te feggen

,

Ghy dient hier met verftent u fiken aen te leggen
;

Doch voor een korte les , fiet datje neder-flaet

,

D,aer vocht en daer het droogh is ja gelycke maet.

Het Landt daer een gematigde Lente. I

hette van de Somer bequaern om rype yruc

ten voort te brengen ; en een koude, doe

geen felle Winter is , daer heeft men een vruch
baer landt, en zyn de taenfehen vrolyck" i

gefonr. Jrijiokks fegc, dat men in 't bo
wen van een Stadt, voor al behoort te &

c
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> de sefootheYt van de plaets; daer geen

oeraÜen , ftilftaende of ftinckcnde wateren

n. \

De Steden fegt hy, die tegen topgaen vaü

:Son leggen, zyn 'c gefonft; daer aen vol-

in die in 't Noorden leggen. Die in 't Suy*

:n,zyn ongefont; Die in 't Ooften, zyn 't

ier gefonfle ; en die in 't Wetten i
zyn heel

ïgefunt.

De gelegenheyt is na den aert van deildis

•uchtbaerheyt te kennen ; waer van Ovidius ,

. zyn Eerfle Boeck der Landtwinninge fegt:

Siet hoe dat yeder lant heeft zyn befcheyden aert,

En hoe dat in de vrucht zyn wefeii cpenbaert.

e geheelen Indiaen, uyt zyn vermaerde landen;

:nt ons den Olifant, en zyn yvoire tanden,

Hondura geeft haer verw, Guinsea 't edel gout,

En Pontus Beverfwyn, en Beien ebben-hout,

et fuycker Pharnainboeck , en uyt het luftigh Suyden,

omt Vieroock, Muskeljaet, en alle foete kruyden,

Noch iffer ander lant dat geeft ons root korael,

Offyd', of lachte woi, of loot of vinnigh ftae.1.

üt fig den ouden tydt , dit weten onfe dagen

,

en '*mfchap kan alleen niet alle vruchten dragen,

Eea' yeder geeft het zyn' al naer het gaven heeft;

Soo koomjet dat de menfck van al de werelt leeft,

H DE
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DE SPTS EN DRANCK.
Daer is nu van de Lucht en van de Wint gefchreven,

En wat daer aen de menfch door berde wort gegevei

Hier dient nu door de kunft de keucken op-gedaen^

En hoe men met bcfcheyt aen tafel heeft te gaen.

Men vint het in der daedt, gttn menfch en leerter eten.

Om dat het yeder menfch en alle menfchen weten

:

Maer hoe men evenwel ten beften dient gevoet

,

Dat is het dat de kunft de menfchen leeren moet.

Be menfch is als een dyck daer op de baren woelen

,

En fooden alle daeg zyn befig af te fpoelen

:

De menfch is als een pot die aen den vyere ftaet,

Daer uyt geduerig vocht en ftaege waefem gaet.

Indiender niemant poogt ons dyeken aen te vullen >

't Is feker datfe korts geheel vervallen fullen;

En foo men in den pot geen ander nat en doet,

't Is feker dat het ftrccks gantfeh ydel wefen moet.

Daer is een edel vocht in onfe bimie leden

,

Dat ftaeg wert afgeteert, en van den tydt beftreden
;

En foo het niet gtft&eg door voedfel wert geftyft t

Eylaes
!
ons kranck geitel dat is terftont ontlyft.

Soo dient dan oock de kunft hier regels in te ramen

,

Want dranck en nutte fpys houdt lyf en ficl te famen

:

Wel aen dan , weerde man , befchryft den rechten voet
Wat dat men eten fal , en hoe men drincken moet.

De Spys en Dranck , is niet minder dan d<

Lucht
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licht , tot onderhouding des menfchen lig-

em, noodfaekelyck ,
gevende een fiercker

.. aenklevende kracht. Hier van fegt Lucre*

is in zyn 4de Boeck :

\ menfch die ftaeg verflyt, gevoelt zyn fwacke leden $

\duerigh af te gaen , en hellen na beneden

,

Verlieien haeren ftant, en miflèn hare kracht,

Tot dat haer nieuwe jeugt door voedfel wort gebracht,

rlies van vafte (lof dat leert hem koft begeeren

,

n weder op een nieuw daer op te mogen teeren

;

En fruyt van eenig vocht dat geeft hem groote luft ,

Op dat zyn heeten dorft mocht werden uytgebluft.

Sonder Spys of Dranck kan onmogelyck
k Lichaem flaende blyven. Defe zyn toe

irftelling van 't geen ons daeglyks komt af

vloeyen. Horaiius 2. Sat. 3.

Stelt vaft dat u den ader flagh

Alleen maer weynig dueren mach,

't En zy dat ghy met goeden koft

Van flaeu te worden haer verloft.

De menfch is als een Dyck, wanneer die

>or de geftadige affpoeling van 't water, mee
euwe aerden niet wort onderhouden , foo

imx ligt een inbreuck daer door te ontflaen j

fco oock ons lichaem , wanneer die met
pys en Dranck niet wort gevoedt, foo fal

?t leven van een korten duur zyn. Het is

H 2 mede
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mede van groot nut de voeding in een goed

regeïmaet te onderhouden , tot welzyn van d

gefontheyt, waer in het meefte te buyte ge

gaen wort»

De Spys en -Dranck wort in tweën verdeel!

Ten cerften in 't geen dat Leven heeft , al

zyncle deAerdigewaffen, Boom vruchten, e:

veelderhmde Gediertens. Defe werden we

cerom in tweèn gedeelt, ais in de deelen, e

de leeden van dtfeWe , Eycren , Bloedt

Meldt* Wey, Boter, Kaes", Honingh en?

Ten tweden in 't geen dat geen leven heeft

Water en Sout. In al dit Voerfel is een groc

onderfcheyt. Bartas in de derde dagh der eei

fle Weeke fegt caer van :

Wat heeft de goede Godt , wat heeft hy fchoone krayde

Ghefeh&pen voor den menfch , voor alderhande luyden

!

Niet een foo fehralen Wey , piet foo verwoeften Velt

Daer niet een grooten hoop van Planten werdt gheteli

Van Planten wonder nut voor yeder aen te mereken

,

Verfcheyden in het loof, verfeheyden m het wereken

,

Verfcheyden in de Veruw , verfcheyden in den aert

;

Sier wat een aerden klomp de menfehen wonders baen

Laet yemaiit aert-gewas uyt Tuyn en Velden lefen

,

n Sal defen heylfaem kruyt, en dien vergiftigh wefen:

't Sal yemant dienftigh zyn , oock in zyn hooghften noot

't Sal yemant hinder doen , en gheven aen de doodt,

Men vondt wel eer een kruyt dat OiTen dede fterveu

,

MaermaeckteenEfeivet, en deed' hem bloedt renvcrvei

Da<
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Daer is ccn ander kruyt de Spreeuwen wonder goedr,

Maer dat in haeft den menfch de lefte pync doet.

;cn ander wederom dat fal den Muyl vergheven,

ili brengen aen den menfch een nieuw en vader leven

,

Schoon dat hy is vergift. Let op den Aconyt

Die ruckt als metghewelt de menfchen uytter rydr;

:n defen onverlet foo wordter niet ghevonden ,

)at yemandt nutter is ontrent de felle wonden

Die hem een flanghe fteeckt, of in de leden byt,

Terwyl hy door het Wout of in de Bcffchen ryt-

liet wat een vreemt ghewas van ongefonde krachten;

Jantfch buytcn ons begryp en boven ons ghedachtcn!

Het doodt terflont een menfch , een Vrouw, een Man,

een Kint,

Indien het geen fenyn in hare leden vindt:

tfaer iffer gif ontrent , het laet de menfchen blyven

,

fc pooght met alle macht zyn vyandt uyt te dryven,

Het worftelt met het gif, het dwinger met ghewslt,

Tot dat het op het left alleen behoudt het Velt

:

En als het heylfaem bladt den Vyandt heeft verflagen

,

En d'eere van 't ghevecht ten vollen wech-gedragen ,

Soo fchynt het uyt het lyf daer in de krygh beftont,

En door haer beyder doodt foo wordt de menfch gefont-

Wat dienter meer ghefeyt? Waer yemandt komt getreden

Daer vindt men diep gheheym en faecken boven reden,

Daer vindt men hoogh beleydt : en tot een kort befluy t

,

Men vindt den grooten Godt oock in het minfte kruyt.

Aen den aert en kracht van elckeSpyfe, en

het onderfcheyt in 'tgebruyck, is *eel gele-

H 3 Sen "
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gen. Alle natueren zyn niet een en defelv*

Spyfe nut ; 't geen den een dienftig is , fal eer

ander fchadelyck zyn. Wy lullen den aen

van de voornaemfle , en het meefle in ge
bruyck zynde, met weynig woorden aen-

weyfen.

Pan
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VAN BE GRAANEN

De tydt , beroemde vrlent , begint u aeii te manen

Te fpreken met befcheydt van alderhande granen

' Te fchryven hoe men eerft het edel Kooren vont,

Ten dienfte van de maegh , en fmafccn van dm mont»

3e menfchen hebben eens alken maer kruyt gegeten

,

Sn vry een ruymen tydt geen beter koft ghewcten.

Oock in het aert-gewas verneemt men vollen luft,

Indien men flecht alleen den gragen honghcr bluft.

H 4 Het
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Het was een gulde tydt , wanneer de menfchen fatea I

Te midden in het Vele en niet als Vruchren aten

,

Met kleynen koft gedienc: her was een gulde tydt

,

Als met een fchoiel Vfoes een Prince was verblyt

;

Het was een gulde tydt r wanneer een, kudde Schapen

Gingh onder eenen boom met haren Meefter (tapen

,

Of werden door het Wout en voor en nevens hem,

En fprongh of op het fpel of op een blyde flem.

Het was een gulde tydt , eer oyt de Lieden dachten

Een Os een jonge Koe , of ander Vee te Dachten

,

En dat geen jarig Lam met zyn onnoofel bloedt

Haer monden hadt befmet, haer magen hadt gevoedt.
5
t Is nu een ander eeuw: het Vee dat wordt verbonden

Ten dienfte van den buyck, en van de grage monden:

Men wil geen kruyden meer tot fpyfe voor den noodt,

Men wil de foete fmaeck van nieuw ghebacken Brood

Men wil dat'le-cker is, wel gaet dan vorder treden

,

pn taft hier. in het Graen als met de gantfche leden,

Doorgront dai rechten aert vaiiRogh , en Spelt, en Ry<

En leydt ons van den luft, en tot ghefonde Spys. *

Lurianüs Anwib. Tegt: De eerfte Menfchen

foG dra &y geboren ivarsn
, foebten een daegiyckj

remedie wor den honger ; en aten uyt gebreck hi

eerjle kniyt datje kregen. Daer na fochtenfe n

ie malfte kruyden , ahooch de Eeckelert. Mat
de !$e*ere eeuwe , beeft iefe kofi voer heeften gek

tm , m de metftigbeyt van de Huysluyden beej

fat faeyen van Koorn en Gerft gevonden , en hi

middel mi defeive alle jatr wederom op nieuw t

doe
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'oen maffen. Het vinden van 't Koorn wort

Ie Go -tinne Certs toegefchreven ; waerom het

•an Firgilius , in
3

i eerite Boeck van zyn

„andc-bouwing, het Saet van Cetcs wort ge-

ïaemt

:

De werelt liet hier voormaels noodt,

Men vontcr Graen noch Witte-broodt,

Men at of kruyden uyt het Wout»

Of vruchten van het eyeken houdt

,

Of Bramen van een Wilden ftruyck,

Slecht voedtfel voor ceu gragen buyek.

Maer doen quam Ceres in het landt,

Die eerft den ploegh en kouter vant,

Die heeft den rauwen hoop geleert

Hoe dat het landt dient om ghekeert,

En hoe men Ofien t' famen-vought

,

En na den kunft den Acker plought 3

Siet dus foo wies het edel Graen,

Dies hadt dsn ccckel ftracx ghedaen.

Het Koorn, daer onder wort gerekent de

Term, Rogge, Gerft, Spelte,Ryï* Gcers , Ha*

ver, Erweten , Boonen enz. Dit zyn de voor-

naemfte der Spyfe tot des menfehen noodt-

druft , en wordt op veelerley wys ten nutte

gemaeckt, dog 't voornaemfte, onder de be-

naming van Broodt. Hier van vinden wy al

gewag gemaeckt by Mofes , wanneer tot onfer

Sier Vader Adam, uyt 't Paradys gejaegt zyn-

H 5 de >
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de, alwaer hy Vruchten at s een ftemme uy<

ging : In 't /weet uwes aenfcbyns /uit ghy
broodt eten.

Het Broodt weit op veelerley wys geba<

ken. Galenus fegt : Onder alle de /oorten va

Broodt geeft het Witte* o/ Heeren - broodt , di

van de Juyverjïe en fynfte Terwe-bloem wort gi

maeckt , bet mee/te voet/el. Als mede is hc

gefontfle , dat een dag out gebacken is.

Van de Boonen fegt Plinius 18. 12. Ondt

de Pluck vruchten wert de meefie eere aen de Boi

nen gegeeven , van welcke men oock hee/t ge/ocl

Broodt te backen. Hipocrates $de Vitt. AcuU 92

Alle Pluck - vruchten zyn wintachtig j en beej

Jonderling plaets in de Boonen*

PI
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DE MOES - KRUIDEN.
Termaorde Beverwyck, hier is hcc nu geraden
' r

l e itrecken uwe pen tot allarley Saladen

:

ïck bidde weygert niet; de groo?fte van het Lant '

Die hebben menigmael het edel kruyt geplant

:

\ Vorften even felfs , en wydt-beroemde luyden ,

e hebben onderfocht de krachten van de kruyden

,

Die hebben na-gefpoort tot aen de minfte bies,

Al watter in den hof, of in de boffen wies.

wat hier nadeel doet of dienftig is gegeten

,

dienftig , Hollants volck, voor u te zyn geweten
;

Want die hier qualyck gaet, en fonder kennis pluckt,

Heeft fich des levens draet niet felden afgeruckt.

cl leert dan na den eyfch de kruyden onderfcheyden

,

even aen de heert ten beften toe-bereyden

;

Want foo je dat begrypt, en na de kunfte doet,

Het ftyft een fwacke maeg, en koek onftuymig bloet.

De Moes -Kruyden zyn veekyds van groot

.C. Latouv) SalacP wort voor de befte der

oeskruyden gehouden. Is verkoelende en

atigt de fcherpheyt. Martialis in zyn 13de

>eck vraegt daer van

:

Latou-falaet, beminde vrient,

Wert voormaels alderleft gedient,

Maer komt nu eerft op onfen dis;

Segh wat hier van de reden is ?

Krop-
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Krep-halaet wort voor de lieflyckfte van 2

de Saiaeden gehouden. Martialis ii. Epigi

53- feSc:

Als ick heb een grient of gaft

,

Soo wort dus op hem gepaft:

lek wil dat eerfi: krop-falae

Voor hem op de tafel flae;

En het dient alfoo gedaen,

Om wel af te mogen gaei-i:

Maer Pareye met Raket

Dienter mede by gefet.

Kool geeft weynig voetfel, de Blom- kool i

de befte.

Splnagie is kout van aert , en geeft weyni

voetfel.

Beete is een afVagcnde kruyt , en geeft rm

de weynig voetfel Cicero 2 Epifb. klaegt, d*

hy van veel Biete en Maluwe te eeten, I

loop heeft gekregen.

Maluwe geeft een redelyck voetfel, dog :

hedend^egs weynig in gebruyek. Martialis <

Epigr. 87. -"

tset Maluw en Ltttouw tot uwen dis genaken

,

Dat fal u door het lyf een raflen af gang maken

:

Vergeet dit nimmermeer, het is een out gebruyek

;

Want nacr U wefen toont, ghy hebt een harden buyc

Suyring is het gsfonfte onder alle de Moe:

kruyekn.
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Porcekyn is heel verkoelende , en alleen

ienftig voor die heet van Maeg zyn.

Kervel is een aengenaem en gefont kruyt.

Peterfeiie', is foo wet om derfelver bladeren

.s wortel» ,
geen van de mir.fte kruyden ;

ïaer dient in groote quantiteyt niet gegeeten

t worden.

Endivie is goet tegen de verfloppingh van
e Maea; , en Lever.

Jfierfies zyn ran weynig voetfll, maer ver-

weckt ótn appetyt, opent" de veriloptheyt

an de Lever en Nieren, en let
?

t water af.

De toekruyden , als Dragon, Racette, Pa-

é , enz. zyn niet voedfaem , worden alleen

èbruykt tot verwarming by Sal tde &c.
Loock is van groot nut, do^veeigebruyekt

,

j het fchadelyck. Horaüus EpijL 3. fegt

aer van

:

Een die zyn vader heeft gedoodt,

Die eete Loock uyt horigen* noodt \

Dat acht ick Dimmer koft te zyn,

Als dulle -kervel, 't dim fenyn.

Hoe grof is oock den acker-man,

Die 't hardt gewas verdouwen kan!

By de Egyptenaers is Loock en de djuyn,

oTgèns Plinius , voor een God gehouden ,

'aer mede Juvcnalis Sat. j. fpottende fegt:

Men
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Men mach Ajuyn noch Loock hier breken met de tande

Want 't is een fchellem-ftuck door al d'Egypfehe lander

Is 't niet een heylig volck , en van een grooten lof,

Dat voor zyn Goden eert , gewaffen van den hof?

De Jjuyn is fcherp en losmakende, en ni

goet voor menfchen die haelïig zyn.

Parey is van defclve aert, verweckt fwae

droomen, en 't gelicht fchadelyck.

Bieslooek is mede van defelve eygecfchaj

en de reuck is wat afkerig ; waerom
raet van Martialis

:

Al die oyt biesloock willen eten,

Behoeven defe.les te weten,

Dat haer geen küs en dient genoten*

't En zy haer mondt zy toegefloten.

Mojiaert heeft een fcherpe en drooge krag

wort alleen tot harde en rouwe fpyfe gebruycli

Meer van de Moeskrwydcn te melden, fou<

te wydlopig zyn, waer toe de Kruyt*boeck<
van groot nut bevonden werden. Op 't Vel
gewas, uyt Lukretius twede Boeek:

Wanneer het dorftigh landt met regen wert befproe}

Dan is het datter kruyt op alle velden 'groeyt

;

Van kruyden wafr het Vee , en alle wilde Dieren

,

Die weder aen dm Menfch zyn Tafel konnen eieren

,

Maer 't wort oock wel gdien dat in het groene Went
Met enckel menfchen-vleefch het Wilt zyn maeltyt'hoi

D
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DE EETBA&E WORTELEN,
KNOLLEN, &c.

tier fie ickna my dunckteen Vorft zyn knollen braden,
l Hy eet niet grooten tuft, hy kan hem met verfaden;

ty wil geen ryck gefciienck, veracht het edel gout,
'ermidts hy dit gewas üi grootcr waerden houdt,
wortels, lieve vriendt, die in der aerden groeven

,

zyn niet voor het fvvyn of voor de grove koeyen
fcer zyn oock even felfs gefchapen voor de mcnfch

,
ai menigh billyck hert dat vinter zynen weiifeh.

Ver-
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Veracht dan geen Radys , en mi" c!e foete Knollen

,

Veracht geen Hof Ajuyn met zyn gehairde bollen

,

Veracht geen roode Peen , maeiieert het recht gebruyek

Men vindtfe dickmael nut ten diende van den buyek.

Veracht gttn Cichorey, veracht gem Pafrinaken;

Zy konnen voor u volck>equame fpyfe maken:

Siet al dit wortel - tuygh heeft oock zyn voetfel in

,

En die het wel gebruyekt, veracht het vuyl gewin.

Van alle oude tyden , zyn de Knollen of R&

pm , meefl in gebruyek geweeft* De Eerit

Koning van Romen pleeg met Knollen zy

maeltyt te houden ; waer van nzSeneca, de

Vo'ét Martialis 23. Epigr. 16. gefchrevenhtefi

Hoe! wil je dan geen werek van foete Knollen maken?

Zy hebben menighmael oock Princen konnen fmaken

;

Men feydt dat noch de Vorft die Romen heeft geboutj

Oock in den Hemel felfs hier van zyn maeltydt houde.

De Winter - Knollen zyn de befte ;maerran

gebeten zyn ze niet gefont.
"
'Geele-Peen is van een ïedelyck goet voe

fel, en minder windachtig als^e Knollen.

Roode - Peen of CarotUn , zyn van aert als c

Gccle-Pcen , en goec voor t water loofe

De Maag, Mieren 9 de Bont en Longe v;

groot nut.

Suycfor< Wortelen geven een tamelydi voc

fel en zyn iigt te verceeren.
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Peper -Wortel is heet van aert, en 'tnuttig-

e voor die kout van complex ie zyn.

Cicory-fVortekn , tot Salaet , zyn bitter, ver-

oelende en openende, inibnderheyt de Lever.

Aerdt - buylen , zyn kout, waterachtig, en
even grof voetfel , van gelycke natuer zyn
e Campernoelién.

Radys , is verwarmende en droog van aert ,

efont en van groot nut voor 't waterlofen en
ie met fleen gequollen zyn»

D E
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DE AERT-VRUCHTEM

Wy komen tot een vrucht gewoon om laeg te wafiè

Daer voor een yeder menfch is noodigop te paffe

Men fietet in 't gemeen , het is een felfaem kruyt

Wat langs der aerden groeyt , en noyt om hoogenfpru

Pompoenen die by kans aen niemant oyt en finaken

,

Zyn echter gantfch bequaem om letters op te maken

,

Ontrent haer groene jeugt; want als de fchorfe waft

Soo groeyt met een het fchrift, en ftaet ten lellen va

Maer wilder eenig menfch haer laffen aert verfchoonen,

Soo moet de keucken-meyt al vry haer kunften toonen:

Hier dient een goede faus van peper by te zyn,

Of anders laet de koft tot voedfel van het fwyn.

Hem die Meloenen pluckt is nut te zyn geweten

Dat naeu van duyfent een is nut te zyn gegeten.

Comcommers (feyt de kunft) is van der maegden aert

Zy dienen haeft gepluckt, en niet te lang bewaert»

Een tragen Hovenier die kan het hier verderven

,

Want beyt hy wat te lang de vrucht die fal bederven,

Zy dient als van de fteei te worden afgeruckt

,

Zy dient en jonck, en groen en verfch te zyn gepluci

En verfch te zyn gebruyckt. Denckt hier op goede luydej

Die luft en fmake foeckt ontrent de groene kruyden:

Maer druckt het boven al wel diep in u gemoet,

Indien gy dochters hebt , ofjonge maegden voet.

De Meloenen, als fe goedt en ryp zyn, dr

23
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'n felieflyck van fmaeck en aengenaem v*a

uck , maer kout en waterachtig f doen het wa-

r lofen en fuyveren de Nieren. Zy veroor-

ken ligt het boort en quaetaerdige koortfen»

Pepoenen, zyn kout van aert, en vochtiger

s de Meloenen , maer worden niet raeu ge-

iten , en feer nadeelig voor die flap vaa
'aegh zyn.

Comcommers , zyn kout, vochtig en onge»

nt. Het befte is gegeten, als fenog jong

i groen zyn»

Jertifocken, zyn droogh en warm van aert,

aer geven geen goet voetfel, maecken geen

»et bloedt , en zyn fwaer te verieeren.

Aertbefiën, zyn kout en droogh, verflaen

! dorft, en matigen de hitte van 't bloedt , en

ter voor als na de maeltydt gegeten te wor-

:n. Zyn nadelig in flappe maegen , daerom

sjonge luyden, endie warm van natuer zyn f

ït nuttigde. Het is heel gevaerlyck onge-

afien gegeten te worden.

•88* <•*$•*

•sa*

DS.
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DE HEESTER VRUCHTEN.

Bereyt hier ,
geeftigh man , een velt toi goede vruchïe

Voor menfchen die in brant en heete koortfen fuchtc

Denckt.om dit kleyn gewas , eer datje hoornen plandi

Het dient oock menighmael ten dienfte van het landt

Al Waft het aerdigli tuygh alleen aen laghe ftruycken , I

Men kan het na den eyfch met grooten nut ghebruycke:

De minde dinghen felfs en dienen niet veracht

,

Zy hebben menigh menfch in beter flandt gebracht.

Daer is een tydt geweeft , dat tot de wilde bramen

,

De jonckheydt niet alleen , maer alle menfche quameir,

Als tot een ryck bancket, men plückte met vermaecl

Men vonter heylfaem vocht en even foete fmaeck.

De vrucht met fuyver waes en koelen dau behangen,

Werdt by de grootüe felfs in grooten danck ontfanghen

Als hun die yemant fchonck. Siet oock een flechten brae

Gehandelt na de kunft, was Princen aengenaem.

Maer boven dit gewas foo vindt men nutter dinghen

,

Die aen het fwack geftel geen minder voordeel bringen

De kappers van den brem zyn lief- tal aen den mondt

En wie graveel ig is die achtfe voor gefondt.

De fuer-boom wel bekent in al de naefle dalen,

De bevers in.haer veruw foo root gelyck koralen.

De fwarte krake-bey, en ander kleyn ghewas,

Bevindt men menighmael dat grooten brandt genas.

V
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du ftille, fnelle pen, en blyft in uwe palen,

p is u fake niet hier verder in te dwalen: •

Ghefellen, watter meer tot defen handel dient,

Gaet haelt dat uyt den mont van onfen weerden vrient.

De Jelbefiën , Witte, Swarte en Roode,-

ier van zyn de Roode heel gefont , en goet

^en alle verhittinge van 't Bloedt , en heete

oortfen. De Swarte zyn flerck water lofende.

Befiën van Berberis , of Suurboom , zyn van

ifelve aert.

Braem-befiën , zyn warm en de maeg aenge-

lem ; maer te veel gegeten verwekt Hooftpyn.

Swarte Araeek -beften , zyn verkoelende,

er goet voor een verhitte Maegh. Stoppen

t loop ; maeckt de buyck hart , en zyn goet

*gen 't walgen van de Maegh.

Roode Kraeck-befiën , zyn mede verkoelende

,

.men-treckende, en meer floppende.

Stekel- befiën , of Cruys-byen , onryp gege-

sn, gelyck fe meeft gebruyek worden , zyn

ngefont ; maer ryp zynde , geven fe enige

erwarment voetfel.

Cappers , vers gegeten ,
geven niet veel

oetfel , en nog minder in Pekel ingelcgt

;

ïaer zyn goet by andere fpyfe, om appetyt

e verwecken.

Fleer -byen, is een feer gefonde vrucht, en

vel bekent door de Saly of Conferf die daer

ran gqmaeckt wordt.

I 3
DE
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DE BOOM-FRUCHTEN MET
HARDE SCHELPEN.

Hier is een ander rrucht , hier is dat Amarylïis

Ten hooghften wel bevalt en beft na haren wil is:

Komt hier, Ó Coridon, en brenght de lieve maeght

Een fruyt dat weynigh koft, en efter haer behaegï

Het is een Herders - gift , ghy kondt geen beter kiefen

Gaet Iegtet in den korf gemaeckt van groene biefen:

fen ciert dan u gefchenck met woorden van de kunft §

Soo vinje voor gewis haer ongeveynsde gunft.

En foo ghy wenft het ftuck ten beften voor te ftellen,

£egt dat het is een fruyt van byfter harde fchellen ;

Maer dat het evenwel is binnen wonder foet

,

En dat zy tegen u aldus oock wefen moet,

Dat zy een lange tyt met wonder harde ftreken

U liefde tot den gront fcheen af te willen breken;

Dat nu dien Regen aert dient af te zyn geleyt

,

En eens tot uwe trooft het foete Ja gefeyt.

Komt op een ander tyt, en brengt haer Ocker-noten,

En als ghy in haer fchoot de vruchten hebt gegoten,

Soo fegt haer dat het fruyt is dienftig voor fenyn,

Maer datter by de Noot oock Ruyte dient te zyn.

En fiet op dit beleyt is mede wat te (eggen,

Dat ick niet voor en heb hier breeder uytte leggen,

Ghy voegter weder by den keeft van uwen mont

,

En ü?x hoe ghy het ftuck te paifc brengen -kondt.

Wee
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teeft ghy het boom-gewas, laethaer de Ruyte wefen,

ii fogt dat dit vermengh veel qualen kan genefen

,

Seght vorder lieve vriendt, dat hier te feggen-valt»

Maer fiet dat uwe tong niet al te los en malt.

jreeckt niet als na de kunft, en om het wel te leeren

)o maeckt tot defen Boeck een vlytigh oog te keeren
;

Ghy fult hier konnen fien , foo klaer gelyck den dagh

,

Al wat het boomgewas en wat het kruyt vermagh.

De Eeckehn worden gehouden voor de oud-

:e vrucht en de fpyfe daer de menfchen in de

erfle werelt van leefden. Galenus fegt dat fe

iet minder voetfel geven , dan andere fpyfe

at van Koorn wort gemaeckt. Maer wanneer

y 't fchryft in zyn Boeck van de goede en
uade gyl , fegt hy : zy zyn dick , rauw en kout

n gaen Iangfaem na beneden. Na het vinden

an 't Graen zyn de Eeckels tot voetfel der

wynen geworden. Ovidius , fprekende van

Ie gulde eeuwe en van 't geen de menfche
loen aten, fegt:

Het aerdryck met den ploeg of egge niet gewont,

Droegh uyc een gullen fchoot en uyt een vetten grondt,

d wat den menfche fpyft: wat kruyt en boomen geven

)at is aen al het volck genoegfaem om te leven :

De vrucht van 't eyken-houdt en van den wilden braem

,

Die waren even felfs de Princen aenghenaem.

En Lucretius in 't vyfde Boeck

:

I 4 Ai



ï36 J. CATS NUTTELEYCK
Al wat de Sonne gaf, en watter van den regen

Komt fprayten uyt het Velt , daer is een rycken fegec

De menfchen aengenaem, en in het eycken woudt

Daer is dat al het volck zyn blyde feeften houdt.

Ocker -nottn , zyn beter vers als droog t

ceten , en fwaer te verteeren , verwecke

hoeft, pyn in 't hooft, en zyn de Keel, Strc

en Mage fchadelyck , geven weynig voetfel , e

zyn de heete en galachtige Maghe fchadelyd

Hafel- noten , zyn hardt te verteeren. Verfc

zyn fe beter als droog gegeeten > maeken g<

rfbnde menfchen haeft vet.

Caftanjen, zyn fwaer te vertêeren, geve

redelyck voetfel als fe wel verteert zyn ; floj

pen de loop , en veel gegeeten verwecke
winden en pyn in 't hooft.

Amandelen, geven veel voetfel, zyn go(

voor uytgeteerde lichamen. De Bittere zy

van geen nut.

Al
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APPELEN, PEEREN EN AN-
DERE BOOM-VRUCHTEN.

rom hier wie immer was genegen om te (hoepen ,

k. Ghy wort hier tot een feeft van uwen aert geroepen

;

Hier is bevallig ooft , en aerdig boom - gewas ,

En wat men immermeer van gulle tacken las

;

)om pluckt nu metter hant , en eet met volle kaken,

aer wiltet niet te grof of niet te gulfig maken

:

En fruyten met befcheyt, en na de rechte maet,

En let wat hinder doet , en wat de leden baet.

aer denckt oock boven dat , hoe feer het is te fchromen

at eens den appel - man ftaet om zyn geit te komen

;

Én daerom weeft befet,. op datje niet en eet

Voor datje van het fruyt de ware gronden weet.

hy dieut van al het ooft den rechten aert te weten

:

e Perfen zyn vergif door onvoorfichtig eten,

De Quee, deVygh, deDruyf, de Mispel dient gemyt

,

Ten zy men die gebruyekt op haren rechten tyt.

L vroegen Abrikock, den Appel van Granaten

ian defen hiuder doen, en genen weder baten;

t De kunft geit over al. En waerom meer gefeydt?

Geen fake dieut gedaen als met een goedt beleyc

Appelen zyn kout en vochtig, gekoöcktof

gebraden geven een genoegfaem voetfcl. De

uure zyn minder voedende dan de foete.

I 5 F"m



x 38 J. CATS NUTTELEYCK
Peeren zyn floppende , infonderheyt d

wrang zyn. Gaïenus fchryfc de Peeren ec

ongelycke getempertheyt toe. Zy zyn ni<

onaengenaem voor de Maegh , en geven me<

voetfd als de Appelen, maer zyn nadelig vo<

diernetColyck, krimpinge des Buycks ofCr;

veel onderhevig zyn.

Indien der yemandt is begeerig om te weten

Wat Peer, of ander vrucht, is nut te zyn gegeten >

Die neme dat gemerck : Het fruyt dat niet en kraeckt

Dat houdt men in 't gemeen dat alle monden finaeckt

Citroenen en Limoenen zyn van groote nuttij

heyt. De kragt daer van vinden we by Virg

lius , in zyn tweede Boeck der Lantbouwingc
alwaer hy fegt :

Uyt Meden is een vrucht in ouden tyt gefproten

,

Die heeft een egger fap in haren fchors befloten.

Daer kan geen beter dranck of nutter julep zya

Voor nare fpokery of ander flim fenyn

:

Want fchoon aen eenig menfch door gif de leden fwellei

Het fap dat fal het lyf-in beter wefen ftellen;

Het kan meer bate doen als eenig heylfaem kruyt ?

Het is een vinnig fuer, het byt óm fwadder uyt.

Dus als een Hief-moer poogt , door feilen haet ontfieker

Haer voor kint quaet te doen , en haer verdriet te wreke:

Of dat een fpoockfter grolt, en vreemde lagen brout,

Dit fap is dat de doot met krachten weder houdt.

E



HUYS-BOECK. x 39

: ftam daer aen het waft is keeftig opgertfen

,

fchynt aen zyn geway een lauwer-boom te wefen

;

En foo men uyt den reuck geen onderfcheyt en nam 9

Het ware ja den boom die eerft van Daphne quam.

fchoon al ruyft de Lucht met wonder harde vlagen ,

:t bladt dat kan een ftorm en harde buyen dragen

,

Het bloeyfel even-felfs dat hout geweldig vaft,

Soo dat het op geen kou of ftueren wint en pad.

! Meden achtent hoogh, en 't wordt van hen geprefen,

irmidts het van den ftanck den adem kan genefen.

Anders

:

Meden is een Boom, die geeft ons wrange vruchten

,

aer doen het flym vergif, en quade dampen vluchten

,

Zy dryven fpokery en alle fwadder uyt

,

Soo dienftigh aen het volck als eenig heylfaem kruyt.

e ftam gaet wonder hoogh , en'laet haer tacken fwieren

,

i toont hem in den fchyn gelyck de Lauwerieren;

Neemt wech den foeten reuck die uyt haer bladers gaet,

Het is een Lauwer-boom en dat in volle daet.

e wint en kan het loof niet van de tacken dryven

,

a 't bloeifel , fchoon het ftormt , (al vaft en feecker blyven ,

Dit ftyft deti ouderdom, en maeckt den menfeh gefont

Aen wien een vuyle ftanck komt ryfen uyt den mont.

Orange - Appelen. De fuure zyn van defelve

racht , als de Citroenen , maer de foete z^n

iet foo verkoelende of verdrogende.

Granaet - Appelen , zvn verkoelende en fa-

nentreckende , maer de foete verkoelen foo

veel
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veel niet , en zyn beter. Het fap is feer goei

voor de verfterking van de Maegh, verdryf

alle walginge* en doet het braken ophouden

De Queën , zyn kout en droogh , lieflycl

van reuck , rauw gegeeten zyn fe fchadelycl

voor de fenuwen, en maecken krimpingen ii

de buyck,

Perfihen , zyn lieflyck en aengenaem vat

fmaeck en reuck , verquicken het hert % ge

ven weynig voetfel , en beter voor ah m
de maekyt gegeten , zyn anders fchadelycl

voor de gefontheyt, infonderheyt wanneerii

niet in matigheyc gegeten worden.
Apricoos , defe zyn de Perfiken niet feer on

gelyck, maer beter en aengenaemer voor d(

Maegh.
Mispelen i zyn kout en droogh, eerfl vai

de boom gepluckt zyn fe onbequaem, verro

zynde, geven weynig voetfel en befwaerei

de Maegh.
Cornoelic*, zyn verkoelende en famentrec

kende, goec voor een verhitte Maegh, nue;
voor een koude, fchadelyck.

Kcrjfen of Kritcken , daer van zyn fuere ei

foete. De fuerachtige zyn de befte. Zyi
ligt te verteeren ; Verkoelen de Maegh ei

Lever; verflaen de dorft , en verweckt dei

appetyt ; maer geven weynig voetfel. D»
loeten zyn foo goet niet en doen quade voch
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gheyt in 't Ly f vergaderen; de flegtfte zyn

e vroege en de kleyne fwarte , zynde de

[riecken.

Morellen , verftercken en verkoelen de

laegh, zyn heel gefont; als mede de Wyn
ie daer van gemaeckt wort.

Fruymen %
zyn kout van aert, verflaen de

orft ,• maer zyn ongefont. De befte zyn de

Vitte of Geele. Gedroogde Pruymen zyn

oedfaemer en openen 't Lichaem , foo als

Aartialus fegt:

Wiljc buyck en mage ruymen,

Eet by wylen drooge Pruymen.

Moerbefiën, zyn verkoelende; verflaen de

[orft, en goet tegen de hitte van de Gal; zy

yn 't nuttigde gegeten met een leegeMaegh.

A die tot haren nut Moer-beyers willen eten

,

iehooren na de kunft het recht gebruyek te weten f

Dit fruyt niet al te ryp is dienöig voor het lelt,

Maer anders etet eerft, 't is voor den eten beft.

Vygen , is eén der nuttigde Vrucht , zyn

ieflyck van fmaeck, en geven meer voetfel

ï eenïge andere Vruchten. Zy hebben voor

3e Borften Nieren een doordringende en fuy-

verraaekende kracht, en fetten *t graveel af.

Rofyncn, zyn mede niet minder van aert,

inlonderheyt de foetc Zyn warmende, goet

voor
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goet voor den hoeft, en de Borft ; verfte

ken alle de leden.

Corinthen , defe maecken de buyck lofll

als de Rofynen , anders zyn fe van defelv

aert, en die met pitten verftercken de Mae|
hec meelt

Druyven , eyn in navolging der Vygen , i

fmaeck en gefontheyt vandefelveeygenfchaj

en geven mede goedt voetfel, maer moetc

heel ryp en foet zyn.

Oïyven , ingelyden , verftercken de Maegli
nemen de walging der fpyfe weg en maecfó
appety t , maer geven weynig voetfel en zy

jfwaer te verteeren.

De Olye verfch uyt rype Olyven geperfi

geeft 't Lichaem een getempert voetfeL

VA.
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'ANSUTCKER EN SPECERTEN.

i 1 wat men Hollant noemt en zyn maer weynig fteden >

* En HoUants vrienden felfs en zyn maerweynig leden,

Eu al van kleyn begryp: maer des al niet -te -min

Daer fchuylen over-al verfcheyde wonders in.

3 wie maer eens betreet den ringh van onfe Kutten

:

e vindt een fchoon Prieel vol alderhande lullen

,

M wat den Hemel fent, of uyteer aerdeu grocyt

Dat komt ons met de Zee ter Haven in-gevloeyt.

Godt
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Godt is ghelyck een Son die duyfent gulde ftralen

Laet op ons kleynsn Tuyh geduerig neder-dalen ;

Wat oyt aeii boomen hingh , of op de velde ftont

,

Dat komt hier aen het volck gevallen in den mom.

Wat lydt het heet Brafil op heden felle flaghen

,

Om aen di* verre Landt zyn vruchten op te draghen!

Hier is gheen Suycker riedt dat in de dalen waft,

En noch wordt hier de jeught met Suycker overlaft.

Het fndifch ryck gewas van Peper, Foely, Noten,

Wordt hier, gelyck het graen , op folders uyt-ghegoten

Men pluckt hier geen kaneel, geen ander edel kruyt*

Wy deelen 't evenwel met gantfche Schepen uyt.

Bedenckt dit Hollants volck, bedenckt den hoogen zege

Die u door Godes hant foo wonder is verkregen

:

In alle ryck gewas zyn uwe Velden fchrael

,

Ghy noch die niet en hebt; die hebbet altemael.

Wil yetfiant nu de kracht van heete kruyden weten,
j

En hoe veel in de ipys is .nut te zyn gegeten

,

Eirwaer toe Gember dient, en waèr de Safferaen,
;

Dit leert uyt defen Boeck den rechten gront verftaeiL

t)e Suycker is warm, vochtig, afvagend<

ontdoende en teerende als Honig , dog <

verweckt foo veel dorfl: , fchrapt nog byt <

Maegh foo niet, als Honing. Die wat bruy
achtig oftamelyck wit is » die is de bef

voor de buyck en de borft; als mede de ni

ren van groot nut Het dient in geen groo
quantken gebruyckt te worden, nadien h

in heete Lichaeme, ligt in gal verandert,
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By d 'Indianen waft een Riet

Daer uyt Syroop en Suycker vltet,

Een vocht dat Seem en Honig -raedt

In foeten geur te boven gaet.

Caneel
y

is heet van aert, heeft eea verwar-
ende , openende en dun makende kracht met
:nige famentreckinge, Verflerckt het inge-

ant en doet de fpys verteeren.

Nagelen , zyn heet en droog , en hebben
tn verfterckende , openende, doorfnydende
1 doordringende kracht. Zyn goet by de
»yfe voor de gebreken van de Maegh, Le-
sr, 't Hert en 't Hooft, uyt kou ontflaende.
erheugen 't Hert en doet de fpys verteeren.
yn 't meefte van nut , in de Winter ge-
uykt , en voor oude koude naturen , die
et flym overladen en finkingen gequollen
jn. Heete natueren zyn fe quaet , en moe«
:n in geen quantiteyt gebruyckt worden.
Notenmuscaet en Foely , is warm en droog,
oppende en famentreckende. Verwarmen
1 verftercken de koude Maegh, en doen de
>ys verteeren.

Peper, is heet en droog, en goet om een
oude en vochtige Maegh te verwarmen en
erftercken , doet alle ilymigheyt opdrogen.
'<y moet niet in te groote quantiteyt of riick-

ri\s gebruyckt worden ; infonderheyt heel fyn
;eftooten , waer door de Lever ligt verhit

K wort.
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wort. Voor heete natueren, en in heete

den i is hy .fchadelyck.

Gember , is heet en verdroogendör van aei

als de Peper ; maer de warmte die van de Gei

ber komt , is langfamer als van de Peper*

daerom bequaroer om koude lichamen te Vi

v/armen-

Sajfcraen , is famentreckende van krachte

en gaet in 't verwarmen alle Speceryen te b

ven" h'y verquickt het Hart en doet

waerte der fpyfe verminderen*

D
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DE OORSPRONCK VAN HET
SLACHTEN DER BEESTEN.

En is (ghelyck het fchynt) noch heden niet geweten

Wanneer dat eerft het vleefch by menfchen is gegeten,

-Iet kruyt (getyck men veel in oude hoecken leeft)

Dat is een langen tydt de bede koft gheweeö: .

wordt -het vleefch gefoeht , tot nadeel van de beeften,

dat is aengenaem in alle blyde fceïïen ,

En na de kunfte leert , foo voed 't allerbeft

;

Vtaer fict dat ghy den buyck niet al te fecr en mcfr.

K 2 Nu
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Nu in 't korte hebbende aengewefen , <

nuttigde fpyfe der Aertgewaflen , foo fuik

wy overgaen tot het vleefch der dieren , t

wat van defelve is afhangende.

In voorgaende tyden yerfchil ontftaende

over 'c flachten der Beeftén , en dat door h
eten van vleefch , veel óngefontheyx veroo

faeckte,en de menfche in de eerfte werelt , a

leen met de aertgewafïen , een lang leve

hebben behouden ; waer van Pythagoras 9 &
geen vleefch at , fegt : Ovidius 15. Met.

Hier voormaels in den gulden tydt

Doen was den menfeh met kruyt verblyt,

Of wel met ooft en foet gewas,

Dat niemant van de boomen las;

Maer niemant wafler foo verwoet,

Dat hy vermaeck nam in het bloet.

De Poëten feggen , dat de menfehen de m
tigheyt o-vtóredende , eecü in de yfëie eétf

de Dieren om te eten hebben geflacht, Hi

van vinden wy in Genefis Cap.I. vers -29. Da
Godt fegt tot onfe eerfte ouders : Siet, i

hebbe u lieden al hetfaet -faeyende kruyt gegeva

dat op ds gantfche aerde is , ende alle geboomte

het welckefaet-faeyende boomvrucht is: het zy

tot fpyfe. En Cap. IX vs. 3 feggende tot Noê

Al watfich roert, dat levendig is, zy u totfpyji

lek hebbe het u al gegeven
9

gelyck het kruyt.

JL
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De Disputen hier uyt ontflaen , dat voor de

untvloet 't vleefch eten ongeoorlooft foude

eweeft zyn , om dat God eerft alleen fpreéckt

an Aerdt-vruchten; daerHy na de Suntvloedt

ïgt, van alle gedierten. Soo is 't gevoelen

an groote Godtgeleerden en de oude Rabby-

en, *t meeft hier op geveftigt, dat 't vleefch

ten na de Suntvloedc eerft zyn oorfpronck

enoomen heeft.

Het vleefch na behoren genuttigt , wort be-

onden eene der nuttigde fpyfe, tot verfter-

ing van 't Lichaem te zyn, en uyt oorfaeck

an goetvoetfeJ, ligt in goedtbloet verandert.

Daer is niets dat meer voedt , en wy langer

an verfaedigt blyven , dan van het vleefch

,

ladien het van een vader felfftandigheyt is,

leerder warmte en een luchtige vette voch-

igheyt heeft.

Het is dan een der onwaerfcheynlyckfte

aeck, van die ftelle, de menfche in vorige

yden langer geleefc te hebben , om dat zy

iaer van vleefch eten af hielden , en alleen

net Aerdt - vruchten onderhielden. Daer is

reen gelyckheyt by de verfterking der Aerdt-

michten en 't vleefch der Dieren. Slappe koft

uaekt een kort leven , fegt Hip. 6. Epid. 5. 20.

Swacke kolt den menfeh gegeven

,

Maeckt hem veel een korter leven.

K 3 ON-
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ONDERSCHEYT VAN 't VLEESCH-

Het vleefch dient met befcheyt en onderfcheyt gegetei

En dit is wonder nut voor u te zyn geweten

;

Het is een groot verfchil waer fig een dier onthout

,

Of op een fchralen bergh , of in het groene wout.

En offet heeft verkeert ontrent de dorre landen

,

Daer yeder voelt de Son met heete itralen branden

,

Dan offet in de kou geduerig is gevoedt

,

Eivdaer het in de fiiee zyn wooningh hebben moet. .

En of het kruyden eet , of anders harde ballen
^

Die maeg en ingewant geduerig overlaften

,

En of men eenigh beeft ontrent den winter flacht,

Dan of men langer touft t en tot den fomer wacht

,

En of het in het bofch zyn vryheyt heeft genoten,

Dan of het in de koy plagh op te zyn gefloten.

Siet dit loopt op het vleefch. Maet leert dit voor het lef

Is 't jongh en kort en mals % foo is het alderbeft.

Groot onderfcheyt is 'er in het vleefch, h
fonderheyt in vergelycking der Vogelen e:

Viervoetig gedierte. Hier van regte kennifl

te hebben , heefc ons Oribafius met weyni.

woorden gefegt: De kortheyt en mahheyt zy
twee teekenen van 't vlecjcb wel te kennen , dat
ghy die twee teekenen in vint , ƒ00 meught gb
vryelyck u bskomft eten ; daer ghy geen van bey

de 'm vint, moet gby 't laten flaen> en daer ee,

va.
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m beyde in is> daer meught ghy, als
y

er anders

eiïs, wel af eten, maer niet mede verfadigt

orden. Het onderfcheyt daer van , lullen

y yeder in 't byfonder aentonen.

Het vleefch der viervoetige dieren is vader

s het vleefch der vogelen , en hoe grooter

it dier is , hoe hec meerder voetfel geeft.

e tamme zyn beter *h de wilde. Gaknus

gt : Het vleefch van de wilde dieren is drooger

s de tamme. Oud vleefch is hart en droog

,

/aer om te verteeren, al te jong is te voch-

g ; dat tuffchenbeyde , behouc de middel-

laet.

Het voer der beeften geeft een groot onder-

:heyt in 't vleefch. Het eerfte ea jongh ayc-

>ruytend gewas is het bequaemfte , daer van

orden fe vet en welgedaen , en 't beft tot

ris voetfel. Daerentegen dor en groot ge-

'as , en in 't faet ftaende. Galenus fegt : In

cynde van de Lenten hebben de dieren aen de

mge loten malffe uytfpruytfels bequaem voetfel;

\aer in de Herj(l verandert het in houtgewas.

)e dieren die Iruyt eten hebben 't quaet in de Na-

omer, om datje niet meer groen gras hebben.

De Landsdouwe brengt mede niet weynig

nderfcheyt in de voeding der dieren , fuicks

iet men in de VriefTe OfTen > die grootsr dan

ndere zyn. In de Spaenfche Schapen , waer

ran Juvenalis Sat. 10. fegt:

K 4. Daer
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Daer is een edel gras vol geurs en wonder foet,

Dat m de Spaenfche Kuil de jonge Schapen voedt,

Daer is een foete Lucht, en wonder klare beken,

Die uyt een hoogen Bergh of van de Rotfen leken.

Aldienftigh voor het Vee; maer dat ick hooger acht,

Daer is in dat geweft een onbekende kracht,

Een Uil en vreemt geheym als uyt de Lucht gezegen,

Daer niemandt recht en weet waer in het is gelegen:

Sier daer uyt heeft het Schaep hier vry al beter keefi

Als elders daer men eet van dit onnofel beeft.

Hec befte vleefch is , dat niet te vet nog t

mager is. Te groote vettigheyt beneemt d

appeteyt en luft tot eten en bederft d e Maegh
Hat'mus fegt: Van het vet[ie vleefchfal men bc

magerfie , en dat heel mager is
9

het vetfte eter,

Het lubben geeft een gematigheyt en wonde;
kracht in 't vleefch ; krygt een ander fmaeck
is aengenamer en veel gefonder; waer vai

Galcnus getuygt en Martialus 3. 24.

Het beeft dient haeft gelubt, dan fal het beter fmaken,

En dan fal even felfs zyn reuck te beter maken.

;

De deelen der dieren , zyn mede niet evei
dienflig. De Pooten , Snuyt en Ooren zyn har
en tay te verteeren , en gQVQn weynig voetfel
De Tongh is aengenaem en ligt te verteeren
geeft meede weynig voetfel. De Klieren zyi
malfch en lieffelyck , en geven voetfel gelycl
het Vleefch. De Meren zyn van quaet fap ei

har
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art te verteeren. De HcrJJens maekt de Maeg
ralchlyck , en geven een kout flymig voetfel.

Eet d'oogen van een vier -voet Dier,

Gebraden aen een luchtig vyer:

Maer van de vogels eet het breyn,

Dat is u dienftigh , foo ick meyn

;

Doch op dat het gefonder zy

,

Soo doeter Zout en Peper by»

Het Mergh der beenen is lieffelycker , war-
ïer en vetter als de Herflenen , veel gtgQ^
:n doet walghen. 't Hert is hart van vleefch

,

'el verteert, geeft veel voetfel , maer is fwaer
ï verteeren. De Lever is ligt te verteeren

,

laeckt grof bloet. Bapt. Fiera fegt;

Een Hoen , een Gans , een End , die hebben goede Levers,

Maer van een ander beeft die zyn maer voor de Wevers.

De Mildt is fwaermoedig en quaet van fap

,

naengenaem van fmaeck. De Maegh der ge-
ïefte Hoenders, en wel infonderheyt van de
ranfen , is lieifelyck , maer hart en Avaer te

erteeren
, geeft weynig en koutagtig voerfel.

In het vleefch is mede groot onderfcheyt,
et is anders aen den hals, aen de fchouders,
e heup , de lenden enz. hier malfer en daer
arder. 't Vleefch digt aen 't been, wort voor
; lieffelyckfte gehouden. Athanceus fegt

:

Het vleefch dat naefl: is aen het been,

Df.t houdt men beter ia 't gemeen.

K 5 HET
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HET VLEESCH DER TAMME
EN VIERVOETIGE DIEREN.

Komt leert hier Hollants-volk waeroui dat aen de Jode;

Het eten van het Swyn door Mofes is verboden

,

En hoe het dient genut , en hoe na rechten eyfch

Men eygent aen den mont het machtig Oflen vleyfch.

Leert wyders dat het Kalf is dienftig om te flachten

,

En dat geen wyfe Koek het Schaep en moet verachten

,

Geen Boekje van gelyek tenvyl het beesje fuyght,

En na de Geyte-melck, en na den elder buyghr.

Een Hamel van een jaer wilt dien oock niet verfmaden,

Hy kan met nutte Spys een holle Maegh verfaden

;

Maer wat het Lam belanght , het dient te zyn gefpaa

En tot een ander tydt en meerder nut bewaert.

"Maer fier t'onnoofel Dier en kan het niet verwerven,

Het moet oock voor de menfeh (gelyck zyn moeder) fterve

O wfeedtheyt van het volck ! wat gaet de menfehen a

Een Dier dat memant let , een Schaepje doodt te llae;

My dunckt het heeft befcheydt een fwyn te laten doodei

Sn op zyn vetten rugh een gragen mondt te nooden

;

Het is een gulfich beeft, en dat niet goets en heeft,

Terwylen dat het wroet en hier op aerden leeft.

Maer 't is een felfaem werek een Lam ofSchaep te flachten

Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten

,

Die g^\-tn ons haer Melek, en daer uyt goeden Kaes

En dar is aer. dea Menfeh een nut en voedtfaem aes.

Ma
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aer des al niet te min fchoon zy ons fchatting geven,

r moghen evenwel by ons niet blyven leven;

Ons buyck is foo een wolf, ons mont foo grooten vraet

,

Dat hem geen fachten aert, geen dienft te doen en baet.

Het is een der oud gevoelen , dat het vleefch

iten , uyt ce offerhanden zyn oorfpronck ge-

Dmen heeft. Voornaeme Autheuren eyge-

m de eerfte Offerhanden aen het öwyn, dog

oet van de Heydenen verfraen wonen ; al-

»o de H. Schrift leert, dat Schapen ae eerde

ifferhande geweefl zyn. Abel offerde den

[eere, gelyck te fien is. Gen. IV. vers 4. En-

I
Habel die bracht oock van de eerfigeborene zy-

?r Schapen , tnde van baer vee: Ende dcHeere

ig Habel ende zyn offer aen

De Schryvers , Gods woort onbekent zyn-

e, hebben het van de Swynen foeken te be-

•yfen, uyt Varre en Atheneus , en fuicks uyt

e oorfpronck der Grieckfche benan mg, de

udfte Offerhande van de Godinne Ceres ,
en

aderc Ceremoniën. Hier van fegt Övid. 1 . baft.

't Is Ceres eerft geweeft, aen wien het gulfich fwyn,

Een offer plagh te zyn,

Om dat het vroetig beeft den huysman fchsde doet.

En in het Kooren wroet.

Het Swyn is van geen nut , dan om ge-

bcht te worden. Plato fegt: Men behoort geen

vier
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vier - voetlege Dieren U JUcbten , als de Zm
Tien. Haet vleefch is lieffelyk en tvy hebben vt

haer niet als borjtels
, Jlick en geknor. Califtr

tus wilde de gallen doen geloven , dat de J
den haer van 't verekens vleefch onthielder

om dat het Zwyn de leerm efter van hetPlo

gen en Saejen geweefl zoude zyn , de aer<

met den muyl omvroetendé , en fe daer do<

in waerden hielden. Juvenalis fchynt daer c

te fien, als hy fegt:

Men fiet als dat het gulfigh Swyn,

De Joden fchynt een Godt te zyn.

Lamfries en Tacitus zyn van gevoelen , d

zy 't nalieten, uyt vreefe van onrynighey

waer meede de veresens veel onderworp<

zyn, eten en drincken alle vuyligheyt. £
wyit mede Homerus aen

:

Het dronck Vuyl nat dat niet en vloeyt,

Daer van het Swyn in vetheydt groeyt.

Het gevoelen
?

dat de Joden de verekei

ïn fulcke eere hielden , om dat fe de aer<

omvroetendé, de meafche daer door de kor
van 't Ploegen geieert zoude hebben, wo. j

van Clement wederlegt , en fegt : Het Ferch

is foo een quaet beeft , dat bet meeft van alle

Vruc
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tochten uytrocyt en bederft : Hier van by

födius 15 Meto:

De Seugh was 't eerfte Dier dat op den Autaer ftorf

Vermidts het met den muyl 't gezaeyde landt bedorf.

Het is ons befleck niet , in 't breede uyt re

«yen , maer alleen aen te wyfen , 't voe< ifel

n de nuttigheyt, 'tgeen in den aert en nataer

an elck Dier pleegen is.

Het VerckenS'Vleefch geeft fterck en vaft

priel, .maer niet dienftiger, xlan voor die

een , die fvvaeren arbeydt doen. Is fwaer ie

erteeren; verweckt Graveel in de Nieren,

n verftcpt ligt de Lever.

Speen- Verekens zyn veel ongefonder dan de

ralwaffenen. Zyn vochtiger en doen quaede

'ochiigheyt in 't lichaem vergaren ; niet te-

;enftaende Martiaïis 14. Epig. 41. fegt:

Terwyl een machtig Swyn een gierig menfeh vemuygt,

Set my een Bigge voor die noch de moeder fuyght.

De OudeRomynen hielden veel van Speek,

ichtent voor een banquet , de vrinden op

leeft- of geboorte- dagen daer mede gaftmael

loudende; gelyck Juvenalis Satyr. 11. fegt:

Als yemant fyn geboorten dagh,

Of ander feeft te vieren plagh,

Dan
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Dan waflct dat hy Speek en Ham
Uyt fyn berooefcre fchoorfteen nam,
En fettet voor een lieven vrient,

En die hielt fich dan wel gedient.

't Speek van een eenjaerïg Vereken is hi

bede. De oude fyn te hart, de jonge Bigt
te flymerig, ongefouten is feer machtigh t

fwaer te verteeren.

Be Hammen is het befte Speek , waer vs
de Weftphaelfë geen van de minfte zyn. Da<
Vin getuygt Martiülis 1 3. Epigr. 53.

Brengt Hammen voorden dagh van alderley geweften,
Die uyt Weftfaelen koomt die hou fck voor de beften.

De Offen, een Dier van groot nut» buyte
't voetfel het geen 't aen den Menfche vei
fchafr

; waer onder niet min de Keejen ?erc<
ken worden. Den Os tor den Jöck en Ploeg
in den Landtbouw De Ko? om zvn ontallyc
vonfel eer en alvoorens geilacht wort , daei
om van de Poëten klagende afgemaek :

Als d'Eeuw van yfer nam begin,

Doen kreegh de menfeh een harden fm»
Hy /meed' een fweerdt met feilen geeft,
En at den Os het trouwe beefr.

.

'De Machte van den Philofooph Pythagora
by Ovïdiux Metamorph. 15. zyn nog heviger

Was
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aer heeft doch oyt een Os een boofe daet bedreven ,

n hom foo licht de Menfch gaet brengen om het leven ?

Hy is een neerftigh dier dat onfe Lande ploeght

,

En ttaegh fyn trouwen hals tot fware lallen voeght

;

; menfch die is onweert te nutte vette granen,

e beefren moorden derft die ons den acker banen
;

Den Os heeft u gedient, en vry een lange wyl,

Moet hy voor fynen loon nu vallen door den byl ?

j heeft een kalen hals in irweij dienil gekregen ,

i kan oock even dat u herte niet bewegen ?

Gewis , foo trouwen beell , en van foo goeden aert

,

Was nut te fyn verfchoont , en weert te fyn gefpaerr.

Ojjen-vleefch , \s niet taey nogh fleymerigh
;lyek httVerckens-vkefch , maer dcor te veel

iten , verweckt het cjroge , gofve en fwaer-
oedige vochten in 't Lighaem, en verftopt

ïeltyds de Mildt; voornamentlyck van een
9e of Os die door ouderdom hart en droogh
in vieefch geworden is ; of vleefch dzt ge-
tokt, of langh in de Pekel geleegen heeft.

et geen dat maer eenige weeken in 't zout
ieft geftaen , is niet ongefonc, maer lieflyck

tn fmaeck, veegt de flyinachtigheyt van de
[aecrh en geeft goet voetfel.

Kalfs - vleejcb is mals en goet van fip , goe-
! fmaeck , ligt te verteeren , en geeft goedt
DedtfeK

Schaepe - vleefch is niet al te wel te vertee-

tn
, geeft oock het befte voetfel hiet ; en

ver-
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verweckt een taay flymachtig gyl , die ni<

wel door 't LIchaem verteert wort. Lam\

vlcefch geeft beter voetfel , heeft veel goet fa

en is wel te verteeren.

Het Scbaep geeft ons veel voordeel , waero

de Wetgevers van Atbenen fagen , die ve
booden het eten van een Lam beneden ec

jaer out, eer zyn wol gefchoren was. Hie
om beklaegt Pythagores defelve. Ovidius i

t

Metamorph.

Wat heeft het Schaep gedaen ? 't en leeft maer voor

menfchen

Te geven vette melck, en watfe vorder weufchen,

Syn Wol is aen het volck een deckzel in der noct:

't Is nutter dat het leeft, dan als het is gedoot.

De Poet Juvenalis Ifipot met de fuperfli;

der Egyptenaer , die eertyts haer van Scha

pen - vleefch onthielden , als hy fegt

:

Al watter Wol Ie draeght en moet niet zyn gedoot;

Het geeft aen menig menfch een deckzei voor den nc

I;

Hl
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HET WILDT-BRAEDT.

jet Wftt-braet dient gedagt, en hier oocfc piaetsgQc

1 geeven

,

ermits dat hedensdaeghs hier van de Princen leven

:

'tGingh certydts anders toe, want, na men elders leeft,

Soo is het tamme vee al mede wildt geweeft. -

ier van is ons de jacht in ouden tydt gekomen

,

ie heden wel te recht veel menfehen is benomen:

h 'tEu
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't Eu is niet voor het volck , ten dient een yeder nit

Dat hy met honden jaeght , of wilde Dieren fchiet.

Laet Heeren van het Landt en groote Princen jagen

,

Die konnen dat beflag en fware koften dragen

;

't Is beter dat liet volck fyn fpys in itilte koopt

,

Als dat het na het wildt in woefte Boffen loopt.

Maer wat 'er uyt de jacht is beft te fyn gegeten,

Dat kunje met befcheyt van onfen Schryver weten;

Wel, als ghy hebt een Hart , een Haes , een vim

Swyn

,

Leert watter voor den menfch , is beft genut te zyn.

Volgens het getuygen der oude Schryver

als Ari[totele$ , Plinius , enz. zyn van alle tai

me Dieren , cock wilde gevonden. Va\

fegt : De Schapen die wy houden , zyn van w
de Schapen gekomen yen de Geyten zyn van w
de Geyten. En Plutarchus fegt : Het em
vïeefcb dat de menfchen gegeten hebben , is wil

geweefi.
" Wildt Verchns - vïeefcb is drooger als 1

tamme , het verfterckt en is beter als h

tamme vleefch.

Herte- vïeefcb is hart, droogh en fwaerc

te verteeren ; maeckt fwaermoedigh bloed

infonderheyt als 't wat oudt is. Niet wel m
teert zynde* verftopt het de Lever en Mi
Is niet goet om van oude en fwaermoedi.

liiyden gegeten te worden.
Rt
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Ip.vleefcb of wilde Geyten , i/^goec van

eek, en ligt om. fe verteren j,wordt vm
mige voor 't.gefqnfte Wildt-braedt gé-

den.

laefen-vleefcb is ym alle oude tyden jn

oce waerde gehouden. MartialU fteltJiet

e boven aiJe viervoetige Dbren

;

Van al dat, om- -den Hemel fvveefc. *

Is 't Snepje 't befte datter leeft,

'Maer van -het Wüdt-biaedt uyt het Wout

Den Haes men hoogft in weerden hout, ,

)it wort niet fonder reden tegengsfprp-

i rwant het. feJve is droogh van aert , niaecj^t

lermoedig bioet, en is beter voor die.voch-

, als voor die droogh van Iwtuer zyn,

:1 ver r eert zynde, brengt het geen quaet

by; en men fegt gemeenlyck, dat mea
i
Ha/en- vleefcb te eeten, feven dagen

3on oJyft.

VlartialU , fpottende met de leckerheyt van

Ha, fegt 13 Epigr. 8l :

fent my veel een Haes, en laet my verder wetei)

*

hy fal fchoone zyn wie dner van heeft gegeten

ot feven dagen langh. Maer Griet dits euckel rae$

f feker ghy en at u leven genen Haes,

Uknus (egt: /// ist dat bet Hafen-vleefch

h 2 grof
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grof en Jwaermoedigh Bloedt maeckt, foo

het. nogtans beter als bet Offen-o/ Schap

vleefch. S. Setbi is van gevoelen , dat

de Lever en Milt verftopt en de Longe f(

deïeyck is; als mede de flaep belet. 'tVlee

van de fchouders is hart en droog > van

lendenen is het befte

Conynen, zyn de Ha/en feer gelyek, *

den daerom by fommigen onder de 3
gerekent, dogh verfcheelen heel veel i;

vleefch; Zyn aengenaemer van fmaeck,vc

tiger van aerc , blancker en malfer van vle<

en beter te verteeren. De wilde zyn b
'

als de tamme. Jongh zynde, zyn fe

befte.
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D£ VOG HELEN.

SS
f y komen tot het heyr bekleedt met dichte veere».

En fien wat aen de Maeg is beter om verteeren,

En watter dient genut, en watter dient getnyt,

En hoe dat yeder dingh, heeft fyn befetten ty*.

/oor-eerft laet ick het volck een nutten regel weten,

Dat als een Vogel broedi hy niet en dient gegeten

:

Maeckt fpyfe van den Haen eer hy met Hennen fpeelt t

Maer laet hem in het kot wanneer hy jongen teelt.

L 3
'kEn
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%-En wil niet als in noodt, 'k er* wil u nimmer rade»
Tot vogels die met vleefch haer hollen krop verfaden:

't Is beter voor den Maeg al wat van koren leeft,

En niet en is gëmèft maer in het wilde fweeft.

Maer vraegje watter mach de befte Vogel wezen ?

Phifanren weerde vriênt, die worden hoog geprezen:
Maer des al niet-te-min foo houdt een jong Patrys
Noch beter voor de maegh , en vry in hooger prys

,

Men feydt hoewel een menfch door ongeregelt mallen
De plage van Sint Job ten deele was gevallen

,

Dat hy genefen zouw alwaer hy diep gevat,

Indien hy maer Patrys en anders niet en at.

Wat dat de Pau belanght, die heeft te fchoone veeren

,

My dunckt dat aen het Dier geen wraet behoort te deere;

Hy is te byfter fel , te wonder onbeleeft

,

Die aen een wreeden Koek foo fchoone Vogel geefr.
Maer wat de Vogels raeckt die in het water leven,
En des al niet-te-min oock in de velde fweven

; )

Al maeckt dit pitfche rot een grof onmachtig bloet,
Het is noch evenwel gefonde lieden goet.

Ons Stadt ons eygen Stadt die kan het ons betuygén •
*

Dat hier meeft al het volck v/eet voedtfel uyt te fuygen,
Dat nut en dienftig is. Wel acht dan onfen Bout

.

Die oock de Franfche Kuft in grooter weerden houdt!
Wat voorts de Ganfen raeckt , en Wat de wilde Swanen
Dat fal u myn gedicht in 't lange niet vermanen:

Al wat van dit beflag u noch te weten ftaet,

Dat geeft u Beverwyck, en dat in volle daer.

De Foghels geven , in vergelycking de

vier
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*rVóetïze Dieren , weynigh voetfel; meer

n lichter te verteeren. Is feer goet voor

yden van Studie, en die weynig beweging

:bben.

Han$n - vleefch , wanneer het nog jong is

,

Tfe de Hennen treden , is van een feer goet

p; wort ligt verteert; maeckt goet bloet en

weckt weer appetyt. Ouder geworden

rnde, worden zy droogh van vleefch.

De Haen, de boodfchapper van den Dage.

fct, aen de Godinne des nachts, daer van

:gt Ovidius i. Fa/i.

Soo werdt de fpringer van de Hin

Geoffert aen de nachts Godin,

Vermidts hy uyt- roept metter daedt

Den aenvang van den daegeraedt

;

En daer mee raeckt hy in der noodt,

En wordt oock voor dm dagh ghedoodc

De Cappoenen zyn nog beter van vleefch

Is de Hanen , hebbende door het lubben ,

en aengenaeme malsheydt aengenomen, en

tort geacht het befte te zyn, dat op tatei

gebracht wort.
.

Hoenders. Defe zyn , in navolging van de

:appocnen, van den felven aert, mal* en aen-

'enaem, en ligt te verteeren; goet voor de

'ïecke, of die uyt groote kranckheden op-

L 4 ttaen



i6t J. CATS NUTTELEYCK
flaen • De Romeynen , om de Hoenders koi

te maken , plegen fe in Molt te verdrincken
volgens Horatius, 2 Sat. 4

:

Krygt ghy mifichien een fpaden gaft,

Op Wien ghy niet en had gepaft

;

Soo doot een Hin en fteecks' in moft,

Soo wort haer vleefch nogh malfer koft.

De Hoenders zyn beter die loopende ge
voedt worden met Gerft of Haver , dan di
gemeft zyn. Martialis 13 Epigr. 62. fegt va)
de gemefte :

't Hoen wert in 't duyfter vet , niet fiechts van gerften meel
Soo üittg is leeker - tant ten dienfte van de keel.

Patryfen of Velt- hoenders. Hier van fes
Martialis 13 Epigr. 65:

Patrys en wert niet veel op onfen Dis gevonden

;

Dat vleefch .is heeren fpys, en koft voor lecker-monden.

Het vleefch der Patryfen is wat dor, vei
teert ligt en geeft een heel goet .voedfel
Moeten jongh gegeten worden.

Calcoenen. Als die nog jongh zyn geven f

goet voedfel gelyck de Cappoenen , maer zy.
wat harder van vieefch.

Fafanten, zyn lieffelyck van fmaeck, fag
om te verteeren en geven het befte voedfel
daerom feer goet om verlore krachten te her

ftei
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jllen. Martialis, als fprekende van haer

komft, fegt, 13 Epigr. 71:

s Jafon 't Gulden Vlies uy t Colchis had genomen

,

>en ben ick met den Helt in Griecken-landt gekomen

:

Te vooren was alleen myn Huys en Vaderlandt

,

Daer hy tot fyn gerief een Konings Dochter vaut.

Duyven. Hier van zyn verfcheyde foorten.

e tamme zyn te vochtig ,• de wilde zyn bee-

r; dog hebben byde ftorachtig vleefch , fwaer

n te verteeren ;
geven grof en fwaermoedig

Dedtfel, en zyn niet goet veel gegeeten te

orden. Curtius, volgens 't zeggen van AU
'oandus, heeft, door daegleycks te veel van

>uyven te eeten, zyn leven verkort. Caf-

fa is geflorven , om dat hy driemael daegs

an gebrade duyven gegeten had; En Z. Se-

ty fegt , datfe verhittende koonfen maken

,

hooft en d' oogen fchadelyck zyn , en veel

ebruyckt, laferye verweckt.

Ringh duyven, of Kiers- duyven , daer van

:hynt Martialis van een ander gevoelen te

yn, als hy fegt 13 Epigr. 67:

)e Ring-duyf is een fpys die kan de kracht vertragen

faer door een eerlyck man fyn vrouwe moet behagen

,

Ghy die het echte Bedt wilt fchudden na den eyfch

,

En eet den Ring-duyf niet , fy maeckt onwiligh vleys,

De Duyven zyn op haer beft, als fe eerft

L 5 be-
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begingen te vliegen, Tortel-duyvén,' daer heéï

men van ouds
5
volgens 't zeggen van Juvem

lis, Plautus enz veel van gehouden 5 Zy zy
van natuer wel droogh , maer zyn de vettt

en gefontfte. Hier van heeft Marialis We
gefegt, 13 Epigr 53:

Wanneer ick Wilt-braet eet, of vette Tortel duwen

Mach met een foeten vriendt aen Tafel fitten kluyven.

Daer wil iek geen latouw offlecken voor verkiefen,

'k En wil aen flappen koft myn honger niet verliefen.

Pauwen %
- zyn hart van vleefch. fwaer ob

te verteeren, maken fwaermoedigh bloedt

en worden rreeftvoor cieraet op groote mad
tyden opgediil. Horatius fegt:

Hebt ghy een jonge Pauw voor uwen dis gebraden,

En dat ick met een hoen u'mage quam verfaden,

Of vet kapoenen vleefch in plaetfe brengen wou,
Ick weet dat myn gerecht u niet bevallen fou.

Maer opent doch een reys den gront van u begeren,

ïs 't om fyn groote lieert en om fyn gulde veren ?

Of is 't om dat het beeft foo dier u komt te ftaen ?

Hoe dat het wefen mach , 't en is maer enckel waen.

Al zyn depluymen fchoon fy doen geen vogel fmaken,

Het oog wert u verleyt door fchyn en beufel - faken

;

Het vruchtbaar hoender-kot verdient foo grooten prys

Als eenigh Pauwen vleefch of diergelycke ipys.

Ley
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Leyfters. Defe geven goede en val! voedt-

:1 ei zyn wel ie verteeren, plegen in gro-

I waerden gehouden, en eerfe gegeten, vet

ïmeir. te worden.

Meerle, worden van fommige by de Ley-

ers vergeleken ; dog verfcheien veel , fyn lief-

Jycker , malfer en gefonder van vleefch.

Vtncken, Leuwercken en ander Kleyn gevo-

ste, zyn ligt te verteeren, geveneen spoedt

aedtfel. De Moffen zyn harder en gylder,

i worden by de Arabife Medicyns, tot fpy-

\ verboden..

Hout-Snippen, met haer ingewant, worden

oor fmaeckeleyck en gefont gehouden , raaer

yn wat hart van vleefch. Poel/nippen zyn

>o hart van vleefch niet

De End ^Vogels, zyn heet en vochtig van

leefch; fwaer om te verteeren en geven

rof voedtfel , de achter bouten zyn 't zagfte 5

ogh Martialis fcheynt van een ander gevoe^

sn te zyn , als hy fegt, 13 Epigr. 52.

Is u een Ende toe-bereyt

,

Soo ceter van met onderfcheyt

:

De borfi: en hals is alderbeft ,

Dus fent de koek al watter reft.

Ganfen. Defe zyn ontrent van den {elven

lert, als de End-Fogels. De Lever is gefont

en
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en ligt te verteeren , waer van by Merti&h
13 &Mr 58-

Siet wat eeii Lever heeft de Gans

:

Sy overtreft het Dier bykans:

Dies feyd' ick, als ick die .befagh

Ey fegh my waer dit fchepfel lagh?-

Anders,

Een Hoen , Een Gans , een End , die hebben goede Levers

Maer van een ander beeft die zyn maer voor de wevers.

Swanen. Dc(q zyn hart van vleefch, nie

ligt te verteeren ,- en worden daerom mee
tot cieraet als tot fpeyfe aengerecht, gelyci

van de Pauwen is gefegt.

D.
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DE VRUCHTEN DER DIEREN.

Ghy moet (ten fy gy wilt) noyt levend dier verflindeu 9

Daer is oock buyten dat wel voedfel uyt te vinden

;

Daer is kaes, boter, melde, wey , evers, honing-raet

Waer van oock menigmael een Prince wert verfaet.

Het nut van defe koft is metter daet te wyfen

,

Maer dat liet Koe-beeft geeft is boven al te pryfen

;

Wie hier aen twyflèl flaet en fie maer Hollant aen

,

Dat Uet aen alle kant fyn edel fuyvel gaen.

Dat
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Dat /lort fyn ryck gewas in alle verre landen

,

Vermits het dienftigh is voor alle grage tanden

:

Dat ftort aen alle kant, uyt fynen vollen fchoot,

Een dienftig onderhout, een voedfel in der noot.

Pryft Spaenjen , pryft haer ooft, en wat 'er plag te groeyen

Ons Hollant pryft te recht de vruchten van de koeyen

;

Van daer komt nutte kolt, ten goede van den menfeh

Van daer komt mont-vermaek en vollen herten-wenfeh

Het ooft dat Spaenjen fent en is maer eens te plucken , i

En is maer voor een jaer voor eenmael uyt te drucken , I

Maer dat het Koebeeft fchenckt is vry al ryeker fchat,
*

Want tweemael op een dagh foo geeft het edel nat.

Benyt dan Spaenjen niet, benyt geen verre landen,

AI wafter enckel gout of ander ryeke panden.

Danckt God, 6 Hollants volck, en hout u voor geruf

Hy regent enckel heyl op u vermaerde kult.

In 't kort hebben ie aengewefen 't nuttig

voetfel van het vleefch der Dieren , foo Tul-

len wy mede van het Suyvel, als Melck, Bo-

ter , Kais , Wey , Eyeren , Honig en Bloedt
aen*ryfing doen.

't Bloei van alle gediertens is hart te ver-
teeren, 't meefl: dat gebruyekt wort is verc-
kecs bloedt. Galenus fegt : Daer is geenfpyfe
als bloedt, dat qualycker verteert kan worden

Melct , daer var Varro fegt : Onder alle de
vochtigheyt die tot fpyfe gebruyekt wort . is de
Melck de voornaemfte. De Koeye Melck is de

veifte
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stfte en voet het meefte ; Infonderheydc

anneer ze in 't Landt gafende fyn.

et is de befte melck wanneer de grage koeyen

2 midden in de Mey de groene kruyden fnoeyen

;

Want als het dorre ftroo de kudde 's winters voedt

,

Dan is haer voedfaem fogh in verre niet foo goet.

Boter , is aengenaem van frnaeck , ligt te

erteeren ,
geeft veel voetfel dat nier ligt be-

ërft. Veel gegeten voor die vochtïgh van

laegh ?.yn , ifle niet goet , doet walghen.

Iet is beter voor als na de maeltyt gegeten

;

raerom te onrecht in dit krepel versje wordt

efegt :

Boter voor, en Boter naer,

Doet ons leven hondert jaer.

Na de Maeltyt gegeten , belet ze het fluy-

Mi der Maegh , waer door ligtelyck 't ver-

deren der fpyfe belet wort.

Karnemclck , is fchadelyk voor een koude

/laegh. Voor een heere Maegh of heete na*

uere, iiïe heel aengenaem en gefont , infon-

erheyt des Somers. Biejl is een ongefondt

ten.

Kaes , geeft een dick en hart voetfel, is

waer te verteeren , ilopt den buyck en is

raveeligh.

Wey y
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ffey

9 heeft geen voetfel, is meer tot fa
vering van 't Lichaem.

Ejeren , Hier van fyn de voornaemfle <

Hoender Eyeren , die' 't meeft en befte t-

voetfel fyn. Plinius 29. 3. fegt : Daer is ge

fpyfe die in fieckte weer voedt , minder befwaer
en met een de kracht van fpys en dranck heej

Horatiuêksf.: dat de langa^uge Eyeren bet
van fmaeck en lap fyn als de ronde , 2 Sat.

,

Een Ey verfch uyt het Hoender-neit

,

En langh, en wit, is alderbeft.

Honingb is warm en droog, en goet vo<

oude luyden die kout van natuer zyn ; is ni

goet voor de Lever , maer wel voor deLonj
en/Borft; Suyvert en doet de verrotting w
derftaen. De Geele is de befte. •

D



HÜYS.BOECK. ttf

DE VIS S CH EN.

't Ts tydt, vergaarde vriendt, te komen tot de Yiflsn,

1 Die eertyts menich Vorft fchier noyt en kondö miflei; 9

Lucullus hold' een rots tot in de woefte Zee,

Om Viflen uyt liet diep te locken aen de Ree.

Jen Vifch heeft meerder prys by wylen moeten gelden

Us. Schapen uyt den Üal, als Oflen uyt den velden:

Ja wat aen eenen vifch wel eer is uyt-gheleydr,

Daer &n een gtpoi banquct nu worden voor bereydt.

M Msev
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Maer wat van defen aerr geduerig plag te woelen

Of in een modder floot , of in vervuylden Poelen

,

Bandt die van uwen Dis j maer van een klare beeck

Vanght daer een goede foo op 't eynde van de weeck.

De Viflchen van de Zee die weFden hooghft geprefen,

En foo die fchubben heeft, daer kan getn beter wefen;

. De vifch van defen aert die houdt men wonder goet,

Doch meeft die fich onthoudt omtrent den hollen vlot

Js 't niet een feldfaem ding ! een vifch gewoon te ruften-,

En die in ftilte woont als in geftage luiten

,

Js grond
i
gh , fonder keeft, en van een vreemden fmaecl

En geen befette mont en vinter oyt vermaeck:

Maer die met harden frorm geduerigh wort gedreven

,

En door het woefte diep gedwongen is te fweven ,

Die heeft een beter vleys : en wort 'er om gefocht

,

En wort oock wel te recht om hooger prys gekocht.

Het is hier met den menfeh oock even dus gelegen ,

Hem dient geen ftille ruft maer eer een ftaegh bewegen,
Hem dient geen ftille zee , maer eer een holle vloet;

Want fonder vorigh leedt en is geen vreugde loet.

De Vifch is van natuer kouder en vochti-

ger als het vleefch, en komt foo niet met ck

gematii»heyt van de natuer der menfehen ovei

een , als de fpyfe der Graenen , vier- voetigc

Dieren en Vogelen. Zy is van geen goede

gvï-, bederft ligtelvck, en zyn dan fchadelyck.

Verfch gegeten ifle aengenaem , doch maer
voor luyden die geen arbeyt doen , alfoo wei-

nig
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ig voetfel geeft. Is oock fchadelyck voor
ie met finckmgen gequollen , of koude fieck-

:n onder de leden hebben.

De Zee - Vijch wort in 't gemeen geacht de
ifte te zyn.

Cabbeljauw en Schelvis , zyn kort van vis f

in goet en bequaem voetfel , en wel te ver-

eren.

Abberiaen of gefoute Cabeljauw. Defe is

irder en droger. De Stockvis geeft niet als

of voetfel en is fwaer te verteeren.

Salm, defe foo wel in fout als foet water
ïthoudende , worden by eenige onder de
se-, by andere onder de Rivier- Vifch ge-
*lt. Defe Vifch verfch en krimpend zynae,
goet van frhaeck , redelyck te verteeren

,

ïeft goet voetfel , en wort met recht onder
; getonde vifch gerekent

Steur, zynde mede in de Zee en Rivieren

,

vetter als de Salm , en heeft daer mecte eeni-

: gelyckenis.

Schollen, Tongen, Platyfcn en Botten , zyn
el te verteeren , geven redelyck voetfel

;

aer eenige zyn flymachtig.

Haring
, gefouten ; is een gefonde fpys , en

:efc veekyrs grote nuccgheyt.

Elft , defe is eenigfins den Salm gelyck ;

aer zyn niet gefont , geven nogtans redelyck
>etfel.

M z Rock.

\
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Rocb. Defe Vifch veel gegeten , verweel

de Koorts. De Lever is het befte.

Foren > wort voor de gefontfle vifch geach

Is lieffelyck van fmaeck, wel te verteerei]

en geen goet dun voetiel,

'Snneck, jong en klyn zynde, is niet hart t

vertei ren. De groote oude zyn niet foo goe

Baers is malfch van vifch , fonder eenig

vettigheyt of taeyigheyc, is ligt te verteere

en £eefr goet voetfel.

Carpers , zyn fagt en vochtig van vifch e

doen eenige overtollige vochtigheyt in 't Lij

haem vergaderen.

Barbeel , zyn weynigh geacht , is wel nu
quaet van vifch, maer'de kuyf is feer fchad*

lyck ; verweckt krimpingen in de buyck
doet traken f verweckt Boors , enz. Wannee
dtf^ vifch out is , wort ze voor het befte ge

houden. Anthonius fegt :

Barbeel , die in u quaetfien tyt

Vry beter als te voren zyt,

Ghy hebt een gaef in u alleen

,

Die geeii dier oyt en was gemeen j

Dat is, dat u den ouden dagh

Maeckt beter als te voren plagh.

Lamprey of Pricke , worden by fommig
voor de edelfle vifch gehf uden. Yv el toe

gemaeckc is hy van een goed* en lecker

fmaeck
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maeck , doch wort niet onder de gefonde

rifch gerekent, Is fchadelyck voor de Jicht

:n Senuw Sieckten.

Seelt , is niet goet van fmaeck , nogh voet-

el. Maeckt quade gyl en veroorfaeckt ver-

toppingen.

Blieck , wort voor geen goede vifch gehou-

len. is veeltyts door zyn groote gal, bitter

ran fmaeck.

Poft en Grundeï zyn fmaecklyck en gefont,

in foo wel voor iïecken als gefonden atnge-

laem.

Ael en Paelingh , defe geven geen goet

roeifel , zyn dog fmakelyck , maer feer Icha-

telyck voor die een quaede Maegh hebben.

Óefters , onder de vifch met harde fchel-

>en, zyn door haer filtighfap, aengenaem,

verwecken appetyt, maer voeden niet veel.

Moffelen, zyn taey en flymachtig, en ko-

tten in geen vergelycking by de Oefiers ,
en

liet goet, dan voor die een ftercke Maegh
lebben.

Crabbe, Creeften, en Carnaet , zyn hart te

rerteertn , maeken een grof gyl.

Jlykruyken , zyn taey en hart te verteeren.

Deze foorten van vifch in harde fchelpea

wrorden weynig tot voetfel , maer meed tot

leckerheyt genuitigt , waer van men kan

feggen:
M 3 ecs-
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Oefters, Gamaet, Alykruycken,

h gctn koft voor holle buycken;

Want dat woont in harde fchelpen

Plagh den honger niet te ftelpen:

Kreeft, en Steur, of Boffe-krabben,

Schoon fy ons de mage fchrabben,

Zyn alleen voor geyle lullen.

Die ons noyt en laten ruften

;

Ghy die na den regel leeft,

Eet dat beter voedtfel geeft.

VI D£A
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)» «ttS* *€3* *SS* +*$+ *«9*^^^5^ «•*** ***•

DEN P R A N C '%

Vj
komen tot den Dranck , de koelte van het leven.

Die kan een dorftig menfch als weder adem geven

,

Die kan een dorre ziel vernieuwen hare kracht

,

Schoon datfe leydt en fucht en van den dorft verfmacht.

ler leert hier Hollauts volck, eer dat wy vorder komen,
at vocht tot uwen dranck is dienftig aengenomen;

Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt,

Dus macckt in dit geval een noodig onderfcheyt.

M 4 Hct
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Het Witer was voor-eerft een drandc voor alle menfchei

En nietnandt van het Volck en konde berer wenfchen:

Het Bier was onbekent dat heden wonder doet

En daer en werdt geen Druyf getreden met den voet

Men wift geen Honig-raet met water op te fieden,

Om voor een foeten dranck de gaften aen te bieden;

Neen, neen, een fuyvcr nat gefproten uyt dengront,

Dat was gemeenen dranck en yder bleef gefont.

Doch na het eerfte volck van Godt is af geweken,

$00 woonter flim vergif oock in de reyne beken

;

Hier vimmen felfaem vocht dat fuer of bitter fmaeckt

En elders killig nat dat dicke kroppen maeekt.

Ghy, .wilje, na de kunft., getonde waters kiefen,

Waer van haer fchoone veruw noyt maegt en fal verliefe

Noyt man fyn jeugdig bloet, fo komt geminde vrient,

En leert hier wat gekoockt of raeu gegeten dient.

Soo noodfakelyck als de fpys , tot onde
houding van s' menfchen Lighaera is , alfoo

den Dranck van geen minder nut. het do<

de fpys in de Maegh vermengen ; belet oock d;

de vetcigheyt tot 't voetfel , in 'c Lighaen:

niet ontttoken wort, en verflaet den dorft,

Dehoofdoorfaek van den Drank, komt voc

onder benaming van Water
x
Wyn , en Bier.

y

t Water % is een algemene dranck, zoo voc

^Menfchen als beeften. P. Niger, zyde tot c

Romeynfche Soldaten , die om Wyn riepeE

Hebt ghy ds Rivier, en eyfiht gy noeb Wyn? 1

v«
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orige tyden, volgens 't zegge van f. Front i-

us , is niet anders als water gebruyckt.

In het Water is groot onderfcheyt. Plinius

;et: tikt befte water is, dat de Lucht aller ge-

>yckft is , klaer in 't oog , en dat nergem na ruyckt

ffmaeckt. Daer is Fontyn-water , Rivierwater ,

legen- water , Put-water , Moeras-water en Snee-

tater.

Fontyn-water, is het befte, fegt Plutarchus %

at van dt Bergen komt, over zanten (lenen

loeyt, dat des Winters lauachtig en des So-

lers koelis Seneca Nat. Ou. 20. fegt: De

nteren die eenigefmaeck hebben, als Minerael*

tluyn, Sulpher % Koper root enz. moeten niet voor

emenen dranck , maer ah Medicinael gebruyckt

wden.
Rivierwater, is voor 't grootfte gedeelten

?ontyn water. 3lsmen Rivier-water gebruyckt

,

nfonderheyt uyt havens of gragten, dan moet

iet eerft te finken gefet worden.

Regen-water. Dit wort van Palladius , Aver-

oes enz. boven alle wateren geprefen. Avi-

enna merckt aan, en gelyck Hipucrates- Edip.

| geleert heeft, het befte des Somers te zyn,

ht met donder neder valt. Ptftdus en C. Rho-

iigen 27 Ant. Sect. 1. zyn van gevoelen > dat het

dan foo fuyver niet is, en ligt bederft.

Put-water, is grof en zwaer, blyft lang ia

Ie buvck, eji is de Ingewanden fchadeleyck.

U s ft*
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Stilftaende water , uyt Moeraflen, gragt<

enz. is het flegtfte; befwaert de Maegh;Ve
flopt het Ingewant; bederft de Henmeurer
en veroorfaeckt kwaedaerdige Koortfen. h
poerates fegt; Des Somers is 't heel, dick en ru
kent; des Winters kout, beroert en bevro/en. i
Pluarchus: Het is raeu

% dick en veeltyds kwa*
aerdig en peftachtig.

Snee-water en gefmolten Ts 9 wort voor fe<

ongefont gehouden, zynde grof en dick, a
zoo door 't bevriefen de fynfte deelen dac
uyt geperft worden. Door de grote kou oni
ftelt het de Maegh, en daer uyc cntftaen d
gebretken inde gevrichten, zenuên en he
ingewant. •

Dtfe Wateren kunnen bekwamer tot dranc
gemaeckt worden, door het opfieden, wae
door de rauwigheyt verbeterdt, en de aerdt
achtigheyc komt te fcheyden. Plinius fegt
Het is een vont van Nero , het water te koken.

en dan met Snee te koelen; waer door men he
vermaeck heeft van de koelte, /onder fchade vat
de Snee. Juvenal. $at. 9

;

Het water eerft g-ekoocKt, en dan met fiiee verkoelt,

Hier uyt is dat de Vórft geen kleyne luft gevoelt

:

Te weten, als fyn maegh, verhit door dranck en fpys,

Yereyfcht tot haer behulp de koude van het ys.

DE
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DE W T N.

>Wyn» machtig nat! wyngaertsfoete vruchten'

Ghy doet de bleete forg en alle droefheyd vluchten *

jhy jaegbt de vreefe wech , en geeft een bloden man

,

Oat hy oock voor een Prins vrymoedigh fpreken kan:

fchyuthem vet te zyn , fchoon dat hy byfter fchrael :s,

t>eclt hem ryekdom in al is hy maer een kalis

;

Hy pocht op fyn beleydt en niemant fyns gelyck;

Een hooft vol foete Moft dat is een Koninckryck.

In-
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Indien een jonge vrou u krachten fcoomt te finaken,
Ghy fult haer gulle jeught haer lullen gaende maken.
En alfle boven maet haer met u vocht begiet,

Sy kent haer eygen man, haer echten hoeder niet

Ghy kondt door uwe hulp een dommen geeft verlichtt

Ghy kondt een traeg verftant een veersjen leeren dichte

Ghy maeckt dat menig Vorft fyn hoogen ftaet verge

En als het hem betaemt fyn plichten niet en weel

Maer ghy noch evenwel, gelyck \vy konnen mereken
En pleegh niet' over-al op eenen voet te wereken:

• Hier wordt een deftig man door u gelyck een fchaep

En daer een hoogh gemoedt gelyck een rechten aep

En zooje noch een reys voor hem wit laten tappen,
Hy fal in korter ftont gelyck een Exter klappen

:

En fo ghy vorder gaet , een menfeh die word een fwy
Sietdaer, ö. foete jeught, de krachten van de wyn.

Het /Vat er, foo wel als den Wyn, d<

Doril verflaende, foo is des niet tegenftae:
de, de Wyn verre boven het Water te ho
den. De-Wyn is de natuer niet alleen aeng<
naemer, irfter veel bekwamer tot het verte
ren der fpyfèn.

De wyn verheught ótn geeft, den wyn geeftjeughdig bloc

De wyn maeckt dat dé forgh uyt ons verhuyfen moet,
De wyn onfronft her hooft , de wyn verweckt de vreugfe

En ftorr m alle dingh gelyck een nieuwe jeught.

In de Wyn is een grcot onderfeheyt. D
een goede reuckheböea, erqiöefeen het her;

•ve
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meerderen de geeiten; verheugen het ge-
3edc, en verftercken de krachten van het
ghaem; Maer die geen reuck , of eeri

eemde fmaeck hebben, en de gefolterde,

n alle fchadeleyck.

De kracht vair de PFyn is van Horatius wel
fchreven , 3 Carm. 2 1 :

Wyn heeft wonder in , de wyn heeft vreemde krachten,

na eens yeders aert foo buyght hy haer gedachten ,

rlier zitter een en lacht, daer zitter een en fchreyt,

riier zitter een en fnorekt , daer zitter een en vleyt

,

;r zitter een en wrockt, en ftelt hem om te kyven

,

ermaecktereeneenveers, en wil dan wonder fchryven»

Vlaer ginder is een quant die noyt en heeft gemint

,

2n is nu, door den wyn, een enckel Venus-kint.

1 ander , eertydts ftom , die wil nu deftigh fpreken

,

die tot Calis is, die pooght hem op te ileken

,

2en ander is een wolf^ een ander is een fchaep

,

£en ander is een hont, een ander is een aep.

it dienter meer gefeyt, de wyn kan wonder brouwen $

ie kan in dat gewoel fyri tochten weder -houwen?

Vlaer fchoon hy menighmael oock kloecke finnen breeckt 9

Noch feyt men in 't gemeen dat hy de waerheytipreeckt.

Enby Hcynfius in zyn Loffang van Bacbus:

Bacche fonder u licht Venus als gebonden ,

pidoos vyer gaet u>t, fyn pylen zyn gefehonden:

Maer als ghy ons aeufiet, lbo zyn wy bly van fin,

Becjuaem tot foeteu praet , en ryerigh in de min.

Hior-
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Hierom is 't dat men pleegt hier voortyts op d'autaren

Van Griecken wyt vermaert, met Venus u te paren;
Want foiider Bacchi nat, en Ceres, uwe vrucht,

Is 't met de min gedaen, tyt Venus op de vlucht;

Anders, uyt Ovidius:

De Wyn, de foete wyn is dienftigh om te minnen,
Maer neemt hem niet te veel tot ondienlt van de fumen.

Door wint foo leeft het vyer, en 't brantnaeronfenlu
Maer is dé wint te groot, foo wortet uytgebluft.

De nuttigheyt die in óetVyn gelegen is, i

fa matigleyck wort gebruyckt, is veekydi
door het misbru\ck, tot nadeel en bederf.

Hoe fiet men menighmael , hoe fiet men lieve gatten

,

Door Weldaet hinder doen, door vrientfchap overladen»,
Door heusheydt in gevaer , door gunde fchier gedoot
Door blyfchap in verdriet, door nooden in den noot.

Men laet een groote plas in diepe koppen fchincken ,'

Men moeter op een Prins, of op een Koningh drinckej
Voor al doch op het heyl van onfen vryen ftant,

En fiet , dit is het volck gelyck een dwingelant.
Daer is geen feggen aen, 't en baet geen tegenfpFeken,
Het is een fïale wet , en daerom niet te breken

,

De wyn moet uyttet glas, en wortet niet gcdaen,
Hei moet dan (foo het fchynt) de landen qualyck gaei

Noch iffet niet genoegh , men laet de deuren ftuyten

,

Men hotidt de gaden in , en niemant kander bnyteri ,

Al is de Maegh gepaeyt, men hitfe tot dm dorft

,

Men brenghter rauwe vis, of heet gekruydc wor'ft,

:
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)laetfe van de mont in rechte maet te te laven

,

lydt de wyn gevvelt, de vrienden worden Haven;

)y wat een felfaem dingh ! waar toe gedwongen dranck ?

)f laet de vrienden t' huys , of laatfe buyten dwancfc
woonen , foo het fchynt , in vry gevochte landeri

,

leven evenwel in enge Tafelbanden

;

Vie maar een eerlyck man eens fpyft aen fynen dis

,

)ie meynt dat hy een Heer van fyne vryheydt is.

£r toe een vrient gepraemt met defe groote backen ?

niet de Maegh alleen , maer al de leden fwacken.

ty toeft hem aen het lyf, maer quelt hem aen den geeft *

[y quam gelyck een menfeh , hy gnet gelyck een beeft.

:rom net edel nat foo gulfigh uytgegoten ?

'

*rom u foete vreught met fotte pyn befloten ?

/at Godsdienft kan het zyn te drincken fonder dorft ?

y , foo ghy fegen eyfcht, foo bid voor uwen Vorft.

mydt doch uwen vrient van reden af te leyden

,

it door befcheyt te doen , foo wort men onbefcheyden

,

efontheyt maeckt gewis de menfehen ongefont,

fanneerfe- niette wyn komt vloeyen in de mont.

iet matig gebruyek van den Wyn s is heel

tig tot de onderhouding der gefondheyt;
sr den overdaet feer nadelig.

fck onmatigh fpel ontrent de jonge vrouwen

,

menigh ongemack , en vreemde plagen brouwen

;

x> baert ons oock de wyn , gedroncken fonder maet,

erfwackingh in den kracht, en menigh ander quaer.

Door den overdaet in den Wyn, en wel in-

fo n-
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fonderheyt in de geeft daer van , zynde Bn
dewyn, Homt de dronckenfchap ; en het 1:

baem wort in groot gevaer gebragt. Hifocra

jTegt daer van:

Wort yemant Stom na gulfich fuypên,

En valt daer na in harde Stuken,

Kryght hy geen Koorts dien eygen tyt,

Soo is hy ftracx het leven quyt.

Crttias , by Atherueus 10. Deipn. 9.

Uyt gulle dronckenfchap daer ryfen boofe* dingen

,

Wie kan in dit gebreck fyn loffe tonge dwingen ?

Want iffer yemant vol , of van de wyn gevat , • )

Die fpreeckt dan fotte klap , en ick en weet niet wai

Horatiuszegt van de Dronckenfchap , 1 Epi

Wat leert ons dronckenfchap al vreemde kueren dryven

Sy melt dat niet en dient, fy doet de vrienden kyven,

Symaeokt dat menig menfch oock fonder wapens vee

En doet 'k en weet niet wat, al iflèt tegen recht,

Sy weet een bleycken angft en droefheyt af te breken

,

Sy kan een traghe tongh bevalligh leeren fpreken

,

Sy weckt de geefim op , en gunt een fchamel man

,

Dat hy geweldigh ryck en vrolyck fchynen kan.

En Martialis 6. Epigr, 78.

Fob hadde maer een oogh ; en dat oock niet te goè

Vermidt, hy even-ftaegh te groote droncken doet.

Syn Docler riep geilaegh , wilt ghy niet fober wefeii

Geen fap, geen machtigh gom.» geen kunft falugenefe

Doch Fob bleef als hy v/as, fyn Mont genoot den W;

Maer 't was voor fyn gelicht een dodelyok fenyn.

HE
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HET BIER.

\JiQ, kander va» het Bier den rechten aert befchr} ven

,

En of het dienftig is voor allerhande lyven ?

Dewyl het wort gekoockt uyt aLderhande graen

,

En datter fel&em kruyt oock onder wort gedaen.

e waters even- felfs zyn niet van eener krachten

,

et GÉtfio wort geput uyt ongefondc grachten

,

Het ander uyt een beeck, of uyt een driftig zant;

Het ander uyt een poel , of uyt een fikig lant.

Ick
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lek fa! dan , Hollants volck , in weynig hier befluyten,

En op dir gantfeh beflag een konen regel uyten ;

Maeckt dat fich uwen dranck in defe palen hout

,

Niet al te byfter jong, niet al te lydig oudt.

't Bier , i* een dranck van groot nut , te

bevochtiging der fpyfe in 't Lichaem en hc

kfTchen van den Dorft. Daer is groot ondel

fchevtrin hec Bier , door de h. edanighede

van het water, waer uyt het gebrouwen wor

Het oude Bier is in veele natueren zeer fchs

delyck. Bier dat wel gekoockt, en klaer is

niet te verfch< ofte out , is voor alle menfche

't beft en Ifequaemfte te drincken.
. -

.

SchimpdicWvrn Julianus tegen 't Bier:

Wie zy.rghy , fieve vrient ? fout ghy wél Bicchus wefen,

,

Van aïlè man béffiint, van yeder een gheprefen?

Van Jupitef gctcelt? neen die en zydje niet,

Gelyek initt' aen u verw en al u wefen fiet.
|

Ghy zyt van quaden reuck, en uwe dampen ftincken, !

O! 't is een ander nat waer van de Goden drincken,

Dat heeft een friffchen geur, envry al beter fraaeek,

My dunckt ick word een Godt als ick het vocht genaed

Voorwaer ghy zyt geteelt daer noyt een druyf en groeyd^

En daer noyt acker-man haer gulle rancken fnoeyde

,

Ghy kreeg u wefen niet uyt 's wyngaens edel hout,'

Maer uyt een brouwers kuyp, en vunftigh gerften-mou

D .
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dr-'tj&jc'z

De Tabackiblafer Spreeckt*

T /at michcr eenig volk fpek , vlees , of hamme wenfchea *™
Al dit maekt drabbig bloet, enonvermeugemenfchen

,

Voor my ick weet een fpys die ick al beter houw,

Die draegh ick in myn fack, of in myn wyde mouw.

Dm let op myn bedryf , 'ten fyn geen flechte faken

,

e koek dic.1 ick gebruyek dat fyn myn eygca kaken

;

N 2 Mviï
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Myn keucken is' een pyp , een doos myn fchaperae,

Die draegh ick altyt met waer dat ick henen gae:

Een blat is myn gebraet. Van hier. O grage monden,

De fehoorfteen is myn neus, is dat niet wel gevonden!

En roock dat is myn dranck; wat pas ick op den wyn

,

Ick kan oock fonder hem geruft en vrolick fyn.

*k En hoef aen geen fervet myn handen af te vegen,

Een kleyntje wel ghebruyckt dat is een grooten fegen:

Wel laeckt my dien het luft. Het is een ruftigh man

Die met de minfte koft hem vrolick' maken kan.

De Taback , komt oock voor onder de be

naming van Dranck, is fo nuttig als fchadelyk

Indien die van kinders of luyden die zwak vai

herflenen, of van een heete en droge natue

zyn, genuttigt wort, is die nadelig. Inte

Rendeel, die fterck, kout, vochtig en me
finkingen gequollen zyn > is die , aife niet f

veel gebruyckt worc, vanj groots ut.

Tabaofc, daer van wort gefegt, een föndei

lingen eygehfchap te hebben , tegen 't Vergift

Monardes fchryft, dat de Indianen den honge
en dorft: met de Taback Verflaen.

HE '
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HET ZOUT.

Het Zout is wonder nut, het moetet al bewaren,

Wie kander fonder dat in verre Landen varen ?

Al wat den menfche voedt, tl wat men zuyvel hiet,

En deught of fonder zoudt , of fonder rekel niet.

Geen Koek en kan befiaen, geen Meyt en weet te koken,

Soo haeft als haer het zout of pekel heeft ontbroken

;

En wie de Tafel deckt , en zout daer op vergeet

,

Die toont dat hy fyn ampt in geenen deel en weet.

N 3 Zow
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.Zont dieijt ontrent het vleys, betdient ontrent de vhTta,

Dies kan men beter gout; als zout op aerdea mifien;*'

Maer hier en over-al foo dieat de raiddel-maet

,

Want als men die vergeet , foo wort 'het goede quaer.

Onder alles^dat tot voedfel gebruyekt wort

dat leven of geen leven heeft, 'ïfler niets, ds

na waerden meer kan verheven worden, al

het Zout. By Plinius, 31. 7. vindt men, da

van alle oude tyden i$ gelooft , dar wy fonde

Zout niet konnen leven. In plaetfe van Wie
roock, plegenfe eertyds met Zout, Offer

handen te doen.

't Zout fuyvert de Maegh van alle flvm

maekt een goet verftand en een vet Lighaem
en alle fpyfen aengenaem.

Wanneer yemand alle dagen, nog nuchte

zynde, een wynig zout in de moncfonder d
Tonghlegt, tot dat het gefmplten is, die t\

noyt met bedorven Tanden gequollen zyn.

Dl
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DE BEtVEGINGE EN RUSTE
DES LIGHAEM.

Een die gefontheyt wcnfcht die moet hem ftaeg bewegen,

Dat is den rechten gront vanfoo gewenfchte zegen;

Speelt jonckheydt met den tol, of met den harden bal,

Of jaegh een vluchtigh wilt in eenigh luftigh dal:

)f roeyt een fchuytjen voort, of ryt op fhellen paerden,

)f opent met de fpae den boefem van de aerden

Ter eeren van den Hof, op hope van de vrucht

,

Soo tydt het bleeck gefpuys , de fieckten , op de vlucht:

loo werdt het innigh vuur, de gronden van het leven ,

terwackcrt, fris gemaeckt , en uyt den flaep gedreven

,

Soo wordt het lichaem fterck, en al de binne kraeht

Indien het fomtyts flaeuwt, in beter ftant gebracht.

Vel, vrienden, rcpje dan: Want ftil en ledigh wefen

lil werdt noyt, door de kunft , de menfchen aengepvefen

:

Het water als het ruft, dat wordt in korten vuyl

,

En van een klare beeck ontftaet een modder - kuyl.

Het is niet genoeg 't Lichaem alleen met

Spys en Dranck te voeden, maer door een

geftadige Beweginge en Ruft het zelve in ge-

fontheyt te behouden. •

Het lichaem, lieve vrient, is niet alleen te fpyfen

,

lek wil u boven dat al naerder ondenvyfen ;

Indien een water -put gedueri?h ftiile ftaet,

Het tocht dat krycht een reuck , en wort ten leften quaet

,

N 4 Maer
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Maer fooje wilt den born by wylen ledig maken,

Het nat fal klaerder zyn , en des te beter finaken

;

Dus gaet 'et met den menfeh. Hem dient geeft ftagcqA

Ten is hem niet genoegh dat hy den honger bluft.

G&Qn lyf dient altyt Uil , het dient te zyn bewogen

,

Maer dat oock met befcheyt ; want iflet vol gefogen

,

En met den icoft belaft. foo dientet niet geroert,

En geenfins door gewelt met horten omgevoert.

Verwacht een beter tyt, of doetet voor den eten,

Wanneer het edel gyl ten lellen is gefeten

,

De mage fonder fpys : gaet dan en roert het lyf,

Dat is voor alle man een nodig tyt-verdryf.

Oock is in dit geval, en diergelyke laken

,

Ja meeft in alle dingh een onderfcheyt te maken

;

Want een die ledig gaet, of die geduerigh waeckt r I

En dienen niet gelyck in defen aengeraeckt.

Een wacfcèr ambachts-man die mach de gantfche leden,

Oock dan wanneer hy fweet , in eenig fpel hefteden

:

Maer die niet veel en doet,, of by de boecken fit,

En dient maer op de maet en niet te feer verhit

,

De tyt dient oock bemerekt, want in de winter- vlagen

Soo dienter meerder kracht te dringen op de magen:
Maer als de fomer blaeckt met heete fonne - fchyn ,

Soo moet het lyf- geroert maer kort en matich zyn.

Een woort noch tot befluyt. Al die geduerig fpclen,

Die moet de weelde felfs in korten tyt vervelen

,

En die geduerig werekt bcfuert te grooten laft

;

De menfeh dient alle dingh met beurten toegepafh

Dqor de Beweginge wert het Lichaem vas

ter
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r , vermeerdert de jiatuerlyke warmte , en
erden de geeften bewogen. Daer en tegen
anneer het met geen geltadigen arbeydt be*
ogen-wert* ontftaen daer uyt veelderhandc
ecktens. Ovidius u de Ponto d. fegt:

Wanneer het water ftille ftaet,

Wanneer de menfche leedigh gaet,

Wanneer het yfer ruften moet,

Niet een van drie en blyfter goet.

Al te fwaeren arbeyt is het Lichaem fcha-

ïlyck, waer van Ovidius r. de Ponto 5, fegt;

Met ruften is de geeft en oock het lyf gepaft ,

En beyde die vergaen door al te ftagen laft.

HET SLAPEN EN WAKEN.

)e nacht daelt uyt de lucht, en noot ons om te flapen,

Ghy doet na fyn bevel, hy ifier toe gefchapen;

En fchoon dat u de geeft tot lefen is beluft

,

Ghy des al niet te min begeeft u tot de ruft.

och eer ghy dat beftaet, foo buyght u fvvacke Leden t

1 gaet tot uwen Godt , en offert hem gebeden
;

Wat weter eenigh menfeh , die heden flapen gaet

,

Of hy fal mogen fien dtn naeften dageract ?

hy neemt tot u gerief een flaep van feven uuren ,

laer laet u bedde - ruft voor al niet langer dueren

:

N 5 Wie
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Wie feven uuren flsept, die heefr fyn volle maet,
Het zy de jonckheydt ryft, of datfe neder gaet.

üet gantfche lichaem fluyt wanneer de fonne- paerden

<Sidi geven naer de zee, en wyeken Van der aerdtn:

En hy weckt op een nieu de finnen uyt den droom ,

Wanneer hy weder komt gerefen uyt de ftroom.

Verfet u diep geheym , verdryft de fware forgen,

Maer laetfe weder toe ontrent de vroegen morgen,

Maeckt u dan veerdigh op , dat is de befte tyt

Die van der aerden ftyght , en na den Hemel ryd,

Jsu'de fhclle pen genegen om te fchryven,

Of wilje dynen geeft tot in den Hemel dryven,

Of hebje diep gepeys ten goede van den ftaet,

Daer is ^cen nutter tyt als in den dageraet.

Wanneer ghy nederfight foo wilt u matigh decken,

En pooght noyt al te fcer de Leden uyt te ftrecken

:

Enleght niet op den rugh als §hy den flacp verwacht.

Dat maekt u menighmael een ongerufte nacht.

Hetftopt de geeften op, en baert onguere droomen,

Die, fchoon het u verdriet, ghy niet en kondt betoomt

En laet geen venfter op ; en foo het wezen mach

,

En flaept niet in de Maen, of midden op den dagh

,

En wilt oock, alsje ruft, den mont niet open fetten,

Dat fal u iii der nacht den fchalen dorft beletten ;

Want die in.fynen flacp de lippen niet en fluyt,

Die jaeghter Onverhoets de befte dampen uyt

,

Oock foo ghy zyt geneyght dai acker van de vrouwen.

En onder du geheym u eygen huys te bouwen.

Dit is de nutfte rydt, nu dient het landt bezaeyt;

« .Het lichaem is geruft , de geeft die is verfraeyt

,

C
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ooftct ncuwc jeught; dit echte vruchte telen,

in tot een deftigh werk, en geenfmi om te fpelen

;

5n doet het nimmermeer (het is een quaet gebruyck)

)f met een droncken hooft, of met een vollen buyk.

De Slaêp, is niet anders, als h Ruften der

wen; en het Waken, de Oeffeninge van

relve. Het matig Waken, maeckt de gees-

I en de Sinnen vluch; en ve fpryt de na-

srïycke warmte door het Lighaero.
^
Daer

tegen het onmatig Waken, verftrojen en

rtceren de geeften, en verdrogen het Lig-

em.

,e kort is onfe vreught en van hoe weynigh uuren i

wat men blydfehap hiet en kan niet lange dueren;

re midden in het fpel of in etn blyde feeft

Daer fiet men menighmael een lichaem fonder geeft,

,et kiert tot u vermaeck het puyekje van de lullen,

I is als geenen tyt; de finnen vfillen ruften:

Gefelfchap, foete wyn, gefangh en maren -fpel,

Een nacht -waeck fonder meer verkeertet in gcqueL

flaep, ghy zyt een zalf voor alle droeve faken,

iy kondt de finnen nieu en weder luftigh maken

:

Ghy , fyght dan over ons wanneer het licht vergaet*

Maer des al niet -te min foo doet het in de maet:

z veel in rufte zyn , en al te langh te waken

,

at kan ons allebey onnut en deufigh maken.

Öefellen met een woort , de maet gek over al

,

fen waér men die vergeet daer baertet ongeval.

Om-
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Ovidtus, Efift. Her. 4. fegt:

Die altydt woelt, en niet en ruft,

Wort veel in haeften uyt - geblufcht

;

Maer fomtydts fchoven tuflchen bey,

Is als een regen in de roey,

Door het veel Wdktn , ontflaen gevaerlj
pngemacken , waer op Hipocrates in 1

a8 (ie Kortbondige Spreucken yde Boeck , ^

aenmerkt: '

Als eenich Menfche heeft gewaeckt,

lin dan in Dweepery geraeckt ,

Of van de Stuypen is gequelt

,

Houdt dat hy na den grave fhëlt.

De Slaep , als een remedie voor de vernu
jing > doet het Lighaem veel goets ; verqiii<

en herftelt de geeften en krachten , en de 1

tuerlyeice warmte wort na binnen getrocki

Oreftes fegt

:

De flaep, de foete flaep kan fwacke finnen fterken,

Kan ki een droef gemoedt veel nutte dingen werken:

O rufte, nacht- vriendin, hoewel quaemt ghy te pai

Doen my het ydel breyn geheel onÜuymig was.

Door de Slaep wort de forgh weg genome
gramfchap geftilt, en 't gemoec geruft gefit

TibulL Elcg. 4, fegt

:
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De Slaep-Godt is gheweldigh foet,

Hy doet de krancke finnen goer.

Van te veel Slapen of Waken , komt mee*

; ongemack.

yeel in flaep te zyn , en al te lange waken

,

|
;*kau ons allebey gereet tot fieckte maken.

Sejellen met een woorc ,
, de maet gek over al

,

)ïi vvacr men die vergeet , daer baertet ongeval.

De vermoeytheyt door te langen arbeyt of

ften , veroorfaekt menigmael Uytfmnig?

vt , waer \2iïï0mphitTus by Seneca , van Her*

'esfegt:

t \vat^en
:
fjkfaei«^êrek, fyn Oogh begin% fvveveng

jaehficht is getokt, ;
en al fynlU^en. beven',

iyn hooft ftyght op te borft , fyn Lichaem na de gront,

|a daer en ryft geen (tem uyt fyn befchuymden mout

;

,
is.gelyck een boom, die, met een byl geflagen,

t a) fyn tacken helt, en neder wert gedragen

,

|e\v
t
ii de man die fterft , foo vreemt is by geftelt,

Vlaer neen, het is.de flaep die hem ter aerden velt;

hoor fyn adem gaen , ey laet hem neder- fygen,

' fal fyn eerden ftant met ruften weder krygen.

Want als het deuficrï breyn door woelen is ontfet,

Dau wort men door den flaep, genefen in het Bedt.

Een gierige Slaeper opgeweckt. Ilcratius 2.

Een
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Een (leekte van het brein die Doat-SIaep wort gehete

Die haat een vyfen Grieck in ouden tydt befeteü

,

Een min van vrocken aert, en tot het geit gefint,

Soo dat hy geen rermaeck als daer alleen m vint,

Al watter 'yemandt doet met trecken , roeren , wryven,
Men konde lycke wel den fluymer niet verdryven

,

En fchoon een harde ftoot hem eens by wylen weckt,

Stracx lagh hy in het Eedt al weder uytgeftreckt.

De meefter , die het quaet doo kunfre fou genefen

,

Die kende. defen Snaeck en al fyii iiiriich wefen,

En vont daer op een treek, die fneegh er.i eeeftig was,

Waer door hy defc qaael , tot fynen lof, genas.

E
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vrienden die alrects den leden fuick verwachten

,

tv meer op het erf als op den fiecken dschten ,

ie lucefden om het Bedt , en lagen happich toe

,

elyck een gragen hout omtrent een fiecke koe.

Doe~tor hict een deel van defe rappe giften

ioen in dit geval al wat hy fou belaften:
.

aer ging de gelt-kift op, die naeft den bedde ftont,

«er in men machtigh Gout, en oude ftucken vont,

liet de fiieege gaft ftracx op een Tafel gieten,

dat, gèlyck een ftroom , de gulde beken vlieten.

it maeckte groot gefchal. En op het hel geklanck

ernam men dat de Man uyt fynen flaep ontfprtnck

,

fieefter ftonter by, en riep met luydcr .kelen:

ivaeckt op, lieve vrient, men wil u fchatten ftelen,

"Kift is op-gedaen , u gek is uytte Kas

;

ï fict ftracx is de Man als hy te voren was.

wat de gelt-fucht doet ontrent verftroyde finnen!

en de bloote klanck die kan de flaep verwinnen ,

ie maeckt een w*cker oog , en dryft óqi\ fluymcr uyt,

cel beter als de Kunft, 'of als het befte kruyt.

R £
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REGULEN DES LEFENS FOOR
GEHUURDE PEJiSOONEN.

Een die genegen is na rechten eyfch te fchryven,

.
Hoe dat men langen tyt mach fris en jeugdig blyve

Dien is ten eerften nut dat vlytigh zy gelet,

Wat regel noodig is omtrent het echte bed.

Al die maer vunftig zaet in haren acker zaeyen ,

En kunnen anders niet als fnoode vruchten maeyen
Eai wie dat huyfen bout, en quade gronden leyt

Heeft fich maer enckel leet eu moeyte toe-bereyt-

Ghy die eens Nafo laeft om wel te leeren minnen,
Leeft hier te defer tydt hoe kinders zyn te winnen

:

De kunit heeft wonder in. Wie nutte dingen we<
Hem dienen even hier de finnen in befteet.

Koom leert dan na den eyfch een jonge vrou befiapen,

Om uyt het echte bed bequarne vrucht te rapen

,

Want die hier na de luft, m buyten reden gaet,,

Beklaecht fyn dom gewoel , wanneer het is te laet.

't Vereenigen der gehuuwde Perfoonen,

Indiender yemant is genegen om te weten
Hoe dat de minne-plicht behoort te zyn gequeten , '

Die let op dit gefchrift, en op de bedde-wet,

Die hier u door de kiinft voor oogen wert gefet.

In 't foetfte van de Mey wanneer de velden Moeyen

,

De kruydèn jeugdig*» flaen , de jonge boomen groeven

,

/
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Als ghy dan hebt geruft, u magc wel geteert.

En dat u geen verdriet of fwaer gepeys en deert,

leden zyn verquickt, vermoeytheyt weck-genomen #

1 dat in hare plaets de geeftou zyn gekomen \

Soo dat u jeughdigh bloer, ais van den flaep verwickt,

Wort gaende door het tyfr en na de vrouwe tceckt ,

ï dat u foete duyf heeft wel.gefldde finnen ,

ï leden wei bequaem om zaet te mogen wiunea

,

So roept tot u behulp den Vader van den trou

,

Begeeft u dan niet emft ontrent u jonge vïou
'

f

I doet dat u betaemt: en naer u reyne lullen

,

\o biyft noch op het bed een weynjgh leggen ruften

,

En fluymert noch een vvyl j of foo u flaep ontbreekt ,

Soo maeckt dat ghy alleen van foete dingen fpreeckt,

211 quellyck bet gepraet en dient geen jonge vrouwen ,

;i paft geen echte mans die haren acker bouwen

,

Ghy dan jaeght bange forgh en droefheyt op de vlucht;

Een acker eerft bezaeyt die wil een fachte lucht.

De Jaeren van onderfcheyt , uyt Hefiodus.

erkieft bequamen tydt om wel te mogen paren,

en Man beginne 't werek ontrent fyn dertigh jaren.

Een vryiler mach het doei* ontrent de feventhien,

En eer (om wel te gaen) en mach het niet gefchien.

't Vereenigen van Man en Vrouw , uyt Lu-
retius 4. BoecL

Daer is vry wat aengelegen

Hoe men tot een vrouwe gaet

,

Hoe men door bcquame wegen

In haer brcmrht het e iel Zaet.

O Even
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Even als de Dieren parea

In het bofch of jeughdigh groen,

- Soo plagh in voorleden jaren

Man en Vrouwe wel te doen:

T
*

' Eii daer zynder die gewagen

,

! Dat een Wyf alfoo geraeckt

,

Al vry rafler plach te kragen,

Als een die het anders maeckt.

Anders, uyt 't zelve Boeck:

In 't bed te weligh zyn belet het vruchtbaer telen

,

Eja'daerom moet het wyf niet al te dertel fpelen,

Want in een lotte doel , daer na dat yemant fchiet

,

En trefi men noyt het wit daer op de fchutter fiet.

Aridoteles fegt , by de vereeniging wel g
moedt te zyn:

Geen ongeftuymigh hooft , geen omgeroerde finnen

,

Zyn dienfligh in het volck aen zaet te mogen winnen;

't Zy dat men menfchen plant , of dat men haver za*y

Het is de befte tyd wanneer het niet en waeyt.j

Hier dient een ftille ziel die niet en is bewogen,

•Die uyt een vorigh leet g^n fpyt en heeft gezogen:

Hier dient een ftille ziel die niet en is befchroomt,

Die van geen droevigh lijck of fiecke lieden kooint.

Hier dient een ftille ziel bevrijt van alle tochten,

Die wraeck uyt enckel fpijt op haren naeften fochten ,

Hier dient, O foetejeught, hier dient een Hiile ziel,

D-ie noyt op vremt gepeys in dezen handel \tel
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| menighmael gefien dat lieden van verftande

,

S kloeckfte van de ftadt , de grootfte van den lande,

Voor Ouders zyn bekent van kinJers fonder naem

,

Rücht kluntens voor de ploegh, en anders niet bequaem»

>or reden wert gefeyt , dat als de wyfe mannen
rn met een diepe forgh geduerigh ingefpannen ,

Het befte leven fap en al het fynfte bloet

Niet is gelyck het zou , of daer het wezen moet

,

fy dan fchoon het werck ter rechter uuren plegen ,
-

i finnen reyzen uyt , of blyven onderwegen

,

De ziel is elders vaft , het lyf is maer een romp

;

Dus werter yer geteelt , het is geweldigh plomp.

iy daerom hebje luft een aerdigh beek te malen ,

o laet in dit geval geen finnen elders dwalen

:

En raeckt noyt echten wyf als met een vollen wenfch

;

De menfch die menfchen teelt behoeft een gantfche menfch

; kracht van al het lyf moet hier te omen wercken,

B geeft moet niet te min de buyte-leden ftercicen

;

Noyt fiet men datter menfch of eer of danck behaelt

,

Die met den lyve werckt , en met de fumen dwaelt

,

ier is op dit geval noch vry al meer te lefen ,

aer een gebodt alleen kan u voor duyfent wefen

:

Maekt foo te zyn geftelt wanneer je kinden bout,

Gelyckje metter daet u kinders wenfchen foudr.

Petronius ze^t van de wellufl.

Een die fyn vkys misbruyckt door hitte van de jeught

,

Die plceght een vuyl bejag en heeft maer korte vreught;

'ant fchoon hy luft geniet oock by een fchoone vrou ,

/anneer het is pefchiet dr.ia is her maer berou.

O 2 En
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En weeft te «fit geval geen onvernufüg dfcr ,

Maer houdt u luiten in en bluft het fchendig dier,

Het is van outs gemerckt, dat naer een vuyle daet

Men dickmael heeft gefpeurt uyt liefde wrangen baet;

Raet genomen uyt Celfus eerjle Boeck

;

Wilt gby gebruyeken na den eyfciv

De krachten van u jeugdig vleys

;

Soo houdt, O vrienden, defe wtt

Die u de kunft voor oogen fet:

Wanneer de groene lente -tyt

Met haer gebloemde wagen ryt.

Of dat de ftuere Noorde-winc

Een groote meyr te fameu hint»

Soo dat de jeught giyt op de veil,

Dan is een by-flaep alderbeft.

Maer als een heete fonne-brsm;

Komt ftralen op het dorre lant,

Of dat het jaer ter neder helt,

En ons met droeve fieckten quelr,

Of dat de wint het velt ontbloot,,

En foeckt u dan geen bed -genoot.

Maer hoe het gae , of wie je zyt

,

De ibmer is de quaerfte tyt;

Maeckt dan u leden niet gemeen ,

Maer leeft geruft, en flaept alleen.
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REGULEN DES LEPENS,

Waer na een bevruchte Frouwjig

dient te gedragen.

A Is nu de teere vrucht is binnen u ontfangen

,

E* Soo komt, ójonge vrou, en leert beqüaeme gangen

,

Leert regels tot het werk: want als 'er yemant draegt,

Soo dient 'er aen de kunft om nieuwen raet gevraeght.

)us als het u gebeurt dat naer een diep verlangen

,

Jhy voelt een teere vrucht in u te zyn ontfangen

,

Soo neemt met alle vlyt u fwacke leden waer

,

En doet niet alle dingh gelyek als voor en naer.

ïen vrou die fwanger is die moet haer leeren myden
Vm ongeregelt ipel, van rotfen ende ryden

,

Van al te fwaren pack , van al te rafleii ganck,

Van al te goeden reuck, van al te vuylen flanck,

Van alle mal geraes , van alle dertel fpringen

,

Van door een vreemt gebaer de leden om te wringen P

Van over al het oogh te willen laten gaen

,

Van anghft , van alle fchrick , van onbedachte waen ,

Een vrou die fwanger is moet even dan gedencken

,

Door praem van enge dracht haer niet te laten krencken
j

Geen dingh foo onbequaem omtrent een teere vrucht ,

Dan als een jonge vrou in naeuwe kleeren fucht.

Een vrou die fwanger is moet haer geduerigh wachten,

Van nare dwepery, van alle droeve nachten,

O 3 Van
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Van door een gramme tocht te werden omgevoert

,

Ja van een groote vreught te werden omgeroert:

Want als het fwanger wyf is befigh met de tochten

,

Soo kromt de fwacke geeft in veelderhande bochten

:

En wat ontrent de vrucht fyn kracht hefteden moet,

Vergeet fich in de gal en aen het vinnigh bloet.

Ghy, maeckt u daerom fterck om uyt te mogen jagen

Schrick, wrevel, gramme fucht, en alle quade plagen

:

Gewent u tot gedult, en wacht u v&n de fpyt,

Schoon datje licht te peert , en wonder haeftig zyt. «

'Wanneer het jeughdigh hout met vruchten is beladen,

Een vlytigh hovenier die vim terftonc geraden

,

Met allerley behulp den boom en yeder tack

Te ftyven tegen wint en ander ongemack

;

Want als hy dat verfuymt, foo kan het licht gebeuren

Dat van den eerften ftorm de tacken lullen fcheuren

:

Siet daer een jonge ftam , en al het teer gewas

Geflmgerr op het velt
, gedompelt in het gras.

De tydt wanneer een Kindt voldragen wert.

Het is een oudt verfchil, en over langh gedreven,

Waerom men in her recht met felden heeft gekeven

,

Hoe langh een echte vrou haer kinders dragen kan,

Om niet verdacht te zyn van eenigh ander man.

Daer is een valte tydt die alle beeften dragen

,

Een hont en heeft niet meer als hondert twintigh dagen

,

Thien maenden houdt het paert fyn vullen in den bant

Twee jaren geeft htt volck den grooten Oliphant;

De tydi van hare dracht die wort hun langh gegeven

Naer mate van het beeft , of naer het plag te Ieten

;

«*•
*

.

-1
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fs 't groot , of leeftèt langh , foo hoeftetruymer tyt ' >

Als yet dat kleynder is, of haeft ter aerden glyr.

£ wat de menfchenraeckt, meii kent geen vafte Honden

er aen een vruchtbaer wyf in defen is gebonden

;

Soo dat haer goede naem niet eens intwyffel ftaet,

Schoon fy een langer tydt als negen maenden gaet,

>ch wilder eenigh menfch dit naerder onderfoeken

,

at hoeft men vreemde tael, of ver-gefochte boecken,

U pen, en diep vernuft; geleerde Beterwyck,

Is hier een vollen born en uyttermaten ryck.

Den Arbeydt.

2t wonderbaer geheym , den inganck van het leven

,

ient mede voortgebragt en na de kunft befchreven

;

Want als fich quaed beleyd omtrent het baren vint,

Het fchater twee gelyck , de Moeder en het kind.

'tl aen de vrucht is ryp, fy kan niet langer dueren

dat verzegeld (lot, bereyd de kinder lueren

,

De Moeder voeld gewoel, haer Leden zyn ontfteld,

Het kind wil meerder lucht en foeckt een open veld.

ier dient een handigh Wyf in defe kunft ervaren

,

ie fchickt voor-al het werck om wel te mogen baren,

Dit leert de jonge Vrou hoe fy haer voegen moet

Als fich de vrucht beweeght en tot de Reyze fPoet.

)ie weet het teer gewas al fachtjeus af te leydeii

,

,n'kan het van de pees en van de Moeder fcheyden

:

Die weet het tanger lyf , het kiecken nieuwe vleyfch

Te vatten daer htt dient; te keeren na den eyfch.
,

O 4 Ghy



%tê l CAT3 NÜTTELEYCK
Ghy weeft dsn Wer bëforcht oraweitc mogen kiezen*

Indien ghy «iet en wilt u goeden ftam verliezen

;

Met riêcktu, jonge Vrou, en u, d deftig Man,

Dus roept hier niemant toe ais die het ambacht kan.

Xfe Vro §- Vrouw /preekt :

Ka kfc hier teyekens fie en alic ding bemercfc,

Soo gaeri de faken wel en 't is behouden werek;

Om hier dan wei te gaen foo laet de Kraem-vrou wa^p

In wilt na rechten eyfch op hare dienden paffen

:

Ook fchenckt haer geenen dFanck die ik haer heb berey<

Maer laet de mate zyn gelycker is gefeyd.

Op de geboorte ên Jlerven , uyt Perfius den

Schimpdicbt

:

Wanneer der eenig menfeh op aerden wort geboren
,

Hy buytelt onder uyt , en met den hoofde voren

:

Maer als
7
er yemand derft en fyne dagen iluyt,

Soo reyd hy na het graf de voeten voren uyt.
.

't Eerfie Sog, de jonggeboore Kinderen v&

groote nut.

Maer fiet het kind is hier, het kind dat is gefcheyden

,

Van daer het was geplaetö. Wilt voedièl gaen bereydet

De mond , de teere mond , die diend te zyn gevoet,

Maer niet gelyck men plach of als men heden doet

;

Want fchoon men menigmael ten hardden heeft gedrev*

Dat hier geen Moeder felfs het voedfel diend te gtvei\

,

En dat aen hare bord geen kind en dienfl geleyd

,

Vermks haer raeuwe melde niet recht en is bereyd;

Wi
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ilft efttr dit geheym wat naerder overleggen

,

ïy Ailtet anders doen , ghy fultet anders feggeii

;

Natuere, Godes hand, die weetec watfe doet

,

En hoe een fwackc vrucht behoord te zyn gevoed.

et nieu en bieftig zog is nut aen teere magen

,

n dier het tae>e flym met krachten uyt te jagen:

Syroop van Rofen felfs , of ander Medicyn

,

En kan in dit geval niet goed of dienitig zyn.

acrom foekt yemant baet in kruy t en vreemde drancken a

ibruyckt maer Moders borft, ghy fullet u bedancken:

Gaet fiet eens Ambachts-mans , of boer , of herders kind ,

Hoe dat het geen behulp, als aen de Moeder, vind.

| Moeder foocht haer vrucht , by-naeft ter eyger ueren

at fy met barens-nood haer vreugde moer befueren

;

En des al niet-te-min het kind dat is gefond

,

Al foogt het enckel bieft oock met een teeren mond.

. wat natuere werckt dat heeft befette reden

,

ler komt geen bieft om niet in uwe teere Leden-.

Wel aen dan, jonge Vrou, die op u baeren gaet,

Waer toe hier vreemd behulp ? gebruyckt hier eygen raet.

Niet minder is van de grootfte aengelegenheit ,

it de Kinderen haer eyge Moeder zuygen.

'anneer de milde Godt u kinders heeft gegeven

,

1 dat u beyder jeugt in haer begint te leven

,

Siet daer een foete vreugt , een wettig tyd-verdryf,

Ten goede van de man en van het echte wyf.

ier is de juyft? ftond dat alle moeders poogen

et nieu-gebooren kind met cy^tn borft te foogcn.

5 'tfc
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't Is onrecht dat het Wyf ontrent een teere vrucht

Niet recht en fteld te werck de ware moeder^fucht

»

U Tepels zyn geinaeckt niet ooi u borft te eieren

,

Maer liever tot gebruyek van uwe teere Dieren:

Ey voed met uwe melck de vrucht van uwen buyck

Dac is fyn eygen werck, fyn recht en reyn gebruyek

Siet alle Dieren aen , die in de diepe kuylen

,

Die in het woefte bofch of in de rotzen fchuylen.

Niet een van al den hoop lbo vinnig of verwoed

Dat niet met eygen borft fyu kleyne jongen voed

,

Siet hoe de bogert-man verfoeyt de moode tacken,

Die haer gewaflèn fruyt ter aerden laten facken

Eer dattet is gefpeent: geen boom en ifTer goed

,

Die niet het jong gewas ter voller rypte voed.

Het was u groote vreughd eens binnen u te dragen

,

Iet ick en weet met wat, dat noyt de menfche fagen

,

Nu dat het u befiet en op fyn moeder lacht

,

Soo laet u moeder-fucht vernieuwen hare kracht:

Wilt uwes eygen vleefch en uwer vrucht erbarmen

,

Nadien het aerdig Dier tot u begint te karmen ,

Tot u fyn handen reyekt , en klopt aen uwe borft

,

Om daer (gelyck het dient) te laven fynen dorft.

't Is vry een wyd verfchil als eygen moeders foogen ,

En met een open borft een gunftigh herte toogen ,

Als dat een vreemde Min het kind te voeden heeft,

En dickwils ongefint geftoorde boröen geeft.

Sy die een teere vrucht laet eygen borften fuygen,

Sai tot de foete plicht haer Leden willig buygen

,

En fchoon het doet haer wee , 's en acht de pyne me

hb.tr voelt een fiage vreagt als fy haer maekzel fiet,
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macr de kleyne mond nu wat begind te quelen,

gapen na de Mem , en met de borft te fpelen

,

)at mnekt eeu geeftig fog al waflet eerft befwaert

,

}elyck de gulde Son een droeven Hemel klaert.

)ruyckt dan jonge vrou, gebruyckt u reyne fiefTen,

: aen de teere vrucht fyn dorft te mogen leflen

:

ten die haer kinders baert is moeder voor een deel

,

daer die haer kinders foogt is moeder in 't geheel.

Sekfaem geval van een vreemdefuyging.

:t yemand eenigh Lam een Geyten elder fuygen,

: krijgt een Geyten-aert; de wolle fai 't getuygen :

Want fchoon fijn eerfte bont was uytermaten facht

,

iet krijght door Geyte-melck een harde Geyte vacht.

leeft van feker kind iii bofiehen opgetogen

,

c uyt een vuyle feug fijn voedzel had gezogen

,

ïn als het grooter werdt en hooger was bejaerd

,

ioo haddet in der daed een rechten feugen aerd.

.1 was niet uytren dreck, uyt modder niet te keeren,

t rolde in het flijck , oock met de befte kleeren ,

iet vond fijn beften dranck ontrent een vuyle plas

,

Sn niet en achtet fchoon, als darter leelijck was.

t is een Frans gebruyck een Geytjen uyt te kiefen,

inneer de voefter-wijfs haer eerfte foch verliefen,

En d2n fo komt het kind, fo dickmael als het dorft,

En voecht fyn teere mond ontrent de Geyte borft.

t wicht aldus gevoed heeft wonder vreemde grillen

,

eft, ick en weet niet wat, dat niet en is te ftillen,

Het trippelt alle tyd , en ftaeg een nieuwen fpronck,

En heeft fich over-al gelyck een Geyte jonck.
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Ijs uen ie jonge Frmwen.

Leert hier, ó jonge Vrou, wat onbekende vlecken

U kinders uyt de melck vau vreemde borfte trecken;

Leert hier, 6 jonge Vrou , gelyck de daedt betuygi,

Dat vernam beeftig wordt wanneer hy beeften fuygt.

Hoe menig eerbaer wyf heeft dochters opgetogen,

Die buyten aile tucht en in het wikJe vk)gen!

Men wilt niet hoe het quam, maer die het onderfod

Vont dat haer voefter-wyf niet vee! en had gedocht.

Hoe meenigh aerdig kint, gefont en wel gebooren t

Heeft door een fnoode Min fyn eygen aert verlooren!

Het is een goede leer, het is een oude vont

,

De vifch aert na de zee, de plan te na de gront.

HET OPVOEDEN DER KINDEREN.

Tt7 el aende tydt verloopt, het kint begint te waffh
* * Dus moetje des te meer op uwe dtenften pafièn;

O Moeder, zyt getrooft a! weent y teere vrucht,

Ghy des al niet te min en fet gum droeve fueht,

Chy kont tot fynen trooft verfcheyde dingen plegen,

Ghy kontet met de wiegh, of metter hant bewegen,

Ghy kont of door geklanck, of door een kinder-liet

Verjagen fynen druck en ftillen zyn verdriet.

De menfch bemint den faiigh fb haeft hy is geboren

,

Een item, een foete Hem die kan hem licht bekoren,
Of als dat niet en helpt, fo legt het aen de borft,

Want *t heeft voor fek&r pyn , of anders fiteten dorf



HÜYS-BOECK. 221

een een weynigh foghs dat kan het al genefen

,

n dronck uyt uwe bord die geeft een ander wefen

,

Het lacht zyn moeder toe, en met het fchaepje lachf

,

Soo wort u fwaer gemoedt in berer frant gebracht,

at breeder van den dranck. Wilt voor de laete jaren

,

Ut voor een treurigh hert het fap van druyven fparen

:

Het is een oude fpreuck. Het kint met wyn gevoedt

Dat kryght een grilligh breyn , of ongefinuigh bloet

,

: blydfehap van de jeught die komt haer van het fpelen

,

m jonckheyt dient verdriet geen kint en dient te quelen

,

Het fpel omfiuyt den menfch, en oeffent hem het lyf, j

En dat is al het huys een eerlyck tyt-verdryf.

•or meysjens is de pop , den hiïtick met de nocen ,

tor knechtjens raeuwer werk, de ballen met de koten

;

Ey laet de jonckheyt doen , beuyt haer vreughde niet

,

De fchool die naerdert vafl: , en dat is haer verdriet.

js gaetet over-al , dus gaet het hier beneden

,

racx naer een weynigh vreughts fo wert ter druck geleden ,

Waer ons een klaren dagh een vroiyek uyrtjen feilt,

Daer is van ftonden aen een fteure vlaegh ontrent.

Het matig febryen is de kinderen niet nadcelig*

e moeder dient cfe jeught niet alle tyt te vieyen,

et is de kinders goet indienic matigh fchryen

:

Want (na de kunfie leen) als yemant tranen kryt,

Soo wort het vochtigb breyn fyn quade dampen quyt.

e mage wort verwermt , en al de tacye fiuymcn

,

ie worden even dan gedwongen om te ruymen

,

De müte doet haer op al ifle feboon verftopt:

Ghy , rcaeefct &<m dat het kuit geen tranen op en kropt-

De
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De Kinderen jonck zynde
9

moeten in tuc

gehouden werden.

Terwyl het rys is jong en fwack,

En heeft niet eenen harden tack,

Terwyl het fpruytjen buygen kan,

Soo moet een neerftig bogert-man

Het boomken leyden metter hant,

Het boomken houden in den bant:

Ten eynde dattet fonder bocht

Ter voller hooghte komen mocht.

Leyt, vrient, en leert u weerde kint

Soo haell: fyn eerfte jeugt begint;

Want kromt het dan, en recht ghy 't niet,

Soo is 't een eeuwigh huys-verdriet.

De Griekfcbe Poet Phocjlides fegt

:

Als 't kint is jonck, fyn leden teer,

Dan uTet nut tot goede leer;

Ghy Vaders onderwyft het dan ,

Soo waft het tot een eerlyck man.

Hefiodes fegt

:

•

Doet by een kleentje dickmael wat

,

Soo wortet noch een groote fchat.

De Ouders dienen agt te Jlaen op kinderen c

tot twee mael zeven jaeren gekomen zyn.

U Kint doet fynen loop tot tweemaei feven jaren,

En (iet hier komt de geeft fun krachten openbaren:
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Wel op nu, vader op, geleydt de fri fiche jeught

Tot kun ft . en tot vernuft , en tot de ware denght.

It is de rech'e bloem van al het vorder leven,

tiy kondt nu aen de ftaet bequaeme fleuufds geven:

Gaet oefFent haren geeft en eygent haer verüant,

Teü dienftc van d.~ Kerck en van hec vaderlant;

aer wilt u gantfch bcdryf met reden overwegen ,

1 lec waer toe het kint van eerften is genegen ,

Doorgront fyn innigh hert, en waer het hene fweeft,

En wat het voor een drift in fynen boefem heeft.

at defen wel bevalt dat doet den geenen fuchren,

jen grom en ïfier nut tot alderhande vruchten

,

Hier waft het Koorn beft , en ginder (beten wyn

;

De Jeught dient aengeleydr na dat haer tochten zyn.

'en dwangh en is bequaem ontrent de jonge finnen

:

eeft foet in u bekydt al wat je wilt beginnen:

Hoe menigh geeftig kindt is van de kunft geruckr,

Vermidts het in de fchool wert rydig onderdruckt.

n hoogh een edel hert ea kan geen felle fiagen

,

1 wil geen harde dwangh of ftuero woorden dragen:

Wanneer een moedigh paert is geeftich uyter aert,

Soo dient hec vinnig fpoor en fweep te zyn gefpaert.

%
t VOEDSEL TOT 'j MENSCHEN

NOODTDRUFi:
Ï7y komen tot de koft en watter dient gegeten

,

Want dat mnet ydermenfch opvatte gronden we ten

Oock op dit Keuken -tuych behoort te zyn gelet

;

We! leert dan van de kunft ten nutte Tafel- wet:
En
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En wilt geen ffappe beurs , geen fwacke maech bevechtc

Met dier - gekochte Spys , of veelderley Gerechten ;

Het een* en f ander fchaet \ ghy fct op wwcn Dis

Dat niet re veel en koft, en Biet te felfaem i*.

Men fietet menichmael , al wat de Lieden achten

En is niet in de daes, roaer flechts in wstsn - gedachten

Wat ons van buyten kom: is didtmael niet fbo goei

Als yet du e/en hier geringe Heden voet.

Men wil Fay&n'en-vleefeh en dieren koft gebruycken,

En 't is eea lecker aes voor alle luye buycken ;

Ons Bout is al te flecht, een Gans en acht men met,

Om dat men het gellaegh op onfe Tafel iïet:

Wafuyt een verre Kuit in Hollandt wert gefonden,

Dat is geXvenfte Koft voor af-gerechte monden.

M^n acht voor al de Worft die ons Boïoigne fést ,

Om da
-

hy feïf^m is en niet te feer bekent.

Men fiet hier denel vokk met grage tanden byten

Jn raenwe Kaveat een vont der Moscovyten

,

Daer viftrh uyt onfe Zee , en vleefch uyt onfe ftal,

Is beter in de fmaeck en verre boven al.

En wilt geen vreemde koft uyt verre Landen halen

,

Al wat ons noodigh is dat waft in onfe palen

:

Het is een rechte wraet , of dertel weelde kint

,

Die wat hem voedfel geeft in Hollandt niet en vint.

DE MATIG HETD DER SPTSEN
A Us de Spyfe goet en even hier gewaffen ,

•E *> Noch moet een billikmenfchhemgeenfinsoverbrafl

W
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!

Want foomen al te veel zyn gulle lullen biet,

De maegh wert overlaft , en doet haer plichten niet.

De kofi: die ligkt gepackt , men kanfe niet verdouwenj

Dies iflet alder-beft zyn luft te wederhouwen;

De maet is ovar-al en in de fpyfe goet:

Dus leert op vallen gront hoe veel men eeten moet

:

•Vilt ghy geen hinder doen aen Lever , Maegh , en Longer»

ii drinckt niet fonder dorft, en eet niet fouder honger,

En nut oock niet te veel, dat is voor u gefont;

'T is quaet den vollen eyfch te geven aen den mout.

Doch als ghy zyt befwaert door al de groote laften

,

jaec betert u gebreck en fielt u om te vallen,

Is u het lyf onifet of anders als het plach

,

Maeckt datjhet wederom te rechte komen mach.

tVilt oock geen vreemt beflagh en grage faucen maken,

Door honger fal u moes en rauwe boonen fmaken

;

Onthoudt dan dat de kunft en onfen raet belaft

,

Eet niet dan als het dient en als de mage bad.

Van te veel eeten fegt Juvenalis in zyn 11.

de Schimpdicht

:

Sy flreelen haren luft, en foecken aller wegen, 1

Waer toe dat evenftaegh haer buyeken zyn genegen

:

Het fchynt dat zy alleen tot vreeten zyn gemaeckt,

En hoe yet dierder is, hoe dattet beter fmaeckt.

Euripides zegt van de Soberbeyt:

Hebje water, hebje broodt,

Klaccht dan van geen hongers- noodt.
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Apollonius zegt:-

Oock Hechten dranck en fachten bry,
.

Verfaet den menfch , "eii m'aeckt hem bly.

Vergeleycking van 't matig en overdadigb t

tens uyt Horatius 2 dit Boeck:

*'Koom leert hier uytter daedt en uyt de reden weten,

Wat voordeel datier is in fchaers en matigh eeten
;

Een menfch die fober leeft die is geduerigh fris

,

En door het gamfche lyf gefont gelyck een vis;

Mae* veelderhande koft in eenen buyc& te mengen

,

-En kan niet anders doen als leet en hinder brengen

:

Ey denckt hoewel het gingh doen ghy eene weynig ae

En fonder groot beflagh aen uwe tafel faet.

M&er nu ghy vifcli en vleefch u voor beflact te fetten

,

En eet als fonder taaet en buyten alle wetten

,

En nut op eenen tydt gefoden en gebraet

,

Soo doet het aen het lyf en aen de ünnen quaet.

Wat foet was keert in gal, en byfter taye fluymen

Ontftellen ü de maegh , onwilligh om te ruymen

:

Ey kyck hoe bleyck hy fiet, hoe vol van ongeval

,

Die raet-flaet over Dis wat koft hy eeten fal.

Die gifter heeft gebrafl , die is door al de Leden

Swaer , logh en onbequaem oock op den dagh van heden

En als het lichaem queelt en na d«r aerden he't,

De geeft, ons befte deel , is even foo geftelt.

Cicero in zyn eer/ie Boeck fegt:

Door fpys en haer.genut , en dranck van goeden wyn

,

Soo dient het lyf verquickt, en niet beiaft te 'zyn.

E
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En volgens de vermaêrde Leffen van Epicurus

:

Wanneer Matroos maer heeft een pypTaback gedroncken,

if fuyfebolt , en fwiert, alwaer hy wel befchoncken.

De Salamander leeft alleenlyck van dö wint,

De Krekel in ócn dau fyn voedtfel foeckt en vinr.

Jen weynigh fpys en dranck kan ziel en lyf vermaken :

Slck heeft genoeg , die maer fyn gierigh hert kan ftakei/

Die meeft begeert, heeft minft: des wilje zyn geruft

Vermeerdert niet u goedt, maer mindert quade luft.

Te veel Eeten is fcbadelych

Door fpys te veel genut is meerder hoop bedorven

,

Dan alficr door gebreck oyt menfchen zyn geftorven.

Slappe fpys maeckt den men/eb van korten duur
,

ïipocraces 6. Epid. 5. 2o>

Swacke koft den menfeh gegeven,

Maeckt hem veel een korter leven.

Wanneer en hoe meenigmael men daegs eeten

wet.

fik ghy nu vorder gaen , en tot den handel komen
toe dickmael op den dagh de Spyfe dient genomen

,

Weet dat oock dit beleydt na reden moet gefchien ,

En 't is hier alderbeft de lieden aen te fien.

fie rappe gaften zyn , of met den lyve wereken

,

act die oock viermael daeghs haer jonge Leden flerekeu;

Een Ambachtsman verteert den kof! in fyn redryf

,

pn van gefiage (pys foo wad een jeughdigh lyf.

P 1 Maer
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Maer een die niet en woelt , en heeft nu rype jaren,

Die mocht foo ruymen Kofl na defen beter fparen

,

Hy eete fomtyts laet , en dan eens weder vroegh

,

Maer tweemael op een dagh dat is voor hem genoeg.

Wat heter is, des middags of des avonds ht

meefi te etten

:

Het is een oude vraeg en over lang gedreven

,

Daer menig edel geeft heeft deftigh op gefchreven

,

Te weten of de noen; dan of een avont-flont

Is beter om den eyfch te geven aen den mont:

Voor my ick vinde Hof, en dat ter weder zyden

;

Om met een ruymen toom op defen baen te ryden:

Maer als ick op het ftuck myn oordeel vellen moet

,

Ick hou den nacht bequaemft om wel te zyn gevoet

:

Dan ftaen de geefren ftil, dan ruften al de leden ,

Dan magh de binne- kracht fich aen de maeg befteden,

En dat vry langh genoegh ; want (foo een yeder wee

Het is een lange wyl eer dat men weder eet.

Doch wilder cenig menfeh hier in geleerder wefen

,

Die moet een meerder werek en grooter boecken lefeiij

Ick hebbe maer alleen den cerften gront geleyt

;

Ghy , net wat onfe vrient op delen handel feyt.

DEN DRJNCK EN DERSELVE MAETh

7 an eeten al genoeg : laet ons te drincken brengen

,

Wiltaat mqt droge fpys (maer na den regel) mengel
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De maegh bemint de maet , het is een edel vat,

Het mortel datje maeckt en dient niet al te «at.

iet mortel datje maeckt dat moet de mueren bouwen

Die 't lichaem en de ziel met krachten moeten houwen

,

Die vrienden fyn gevoeght door fo een fwacken bant;

Ghy , doet dan even hier u faken met verftant.

Wanneer men fpyfe nut dan ifTer beft te drincken ,

kx> kan het droogh en nat te famen neder -fincken

,

Maer als ghy fyt vermoeyt , of uytermaten heet

:

Soodrinckt geen killig vocht terwyl het lichaem fweet»

Sn als ghy naer het mael tot flapen wort genegen

,

>oo laet u tot den dranck niet op een nieu bewegen :

Ook maeckt u niet gewent te drincken in der nacht

,

Want hierom wert de maegh als uyt de zö gebracht.

Vlaer wacht tot aller tjdt de Leden vol te fuypen

,

Dat maeckt een grilligh breyn en baert ongeure ftuypen:

Hy queft fyn befte deel al wie onmatigh giet:

Gy daerom, Hollants volck, verdrenckt u ziele niet.

*t Onmatig Drincken, Lucretius %de Boeck:

Wanneer een grage mont te gulfigh heeft gedroncken

,

Bn dat alfo<j de menfeh ten leften is befchoncken

,

Soo wfort het lichaem fwaer , de beenen wonder fwack

,

Oock ryfter onverftant, en ander ongemack,

De mont is fonder flot, het oog begint te fwieren,

Men fchreeuwer over - hoop gelyck als wilde dieren

,

En fooder yemant foeckt de gronden van het quaet

,

Het komt ons van den wyn gedroncken fonder maet.

P3 RE-
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REGULEN DES LEFENS,

om lange van veel ongemacken bevreydt te zyn.

Tiet licbaem is gevoet het moet zyn afgang hebben

,

*4 Ahvaer het is gevloeyr , daer moet het weder ebben,

£n als dit in den menfeh niet over-hant en gaet,

Soq ifïet aen den maegh en al de leden quaet.

Ghy, als dit qualyck wil, fo wilt den af-gangh wetten

,

Door pruymen , lang rofyn , of moes , of violetten

,

V211 beete , van latou , van ander heylfaem kruyt

,

Dat maeckt de wegen glat, en jaeght het fwadder uyti

Wilt vorder t' uwer baet in alle vlyt beforgen,

En kemmen daer het dient, en waflen alle morgen ,

Maeckt neus en oiren reyn , en fpoelt voor al den mont.
Dat is voor eerft de maegh en al het lyf gefont.

Noch iffet wonder nut om dampen uyt te dryven,

De leden alle daegh met doecken af te wryven:

Al dit is wonder nut en even wonder net,

Dus fiet dat ghy geftaegh op defen regel let.

«*£>«* «SS©» *K30» «>SSo» «KSC* «»€$©• «OSSc* *X5& H$$& k:&>

REGULEN DES LEVENS,
voor die een ongefielt Lichaem hebben,

TT7anneer de foete flaep van u begint te vluchten,

Dat voor een bly gepeys u quelt een angftig duchten

Dar u geen koft en fmaeckt gelyckze voortyts placb ,.

En dat geen jonge vrou u meer bewegen magh

:

Of
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dat u blyde verw nu kryght een ander wefen

,

dat een witter hair in u komt op-gerefen

,

Of datje niet en looft dat van ti plach te gaen,

Gelyckje menigmael voor defen hebt» gedaen

;

o fteltet voor gewis dat uwe Taken hellen

,

it uwe krachten gaen , u Leden haer ondellen

,

Dat u bouvalligh lyf, en u geheelen fiaet,

Niet meer en is geplaeft in haer befeheyden maet,.

n hierin wel te gaen. foo dienter waergenomen

3e dat u fnelle val mach werden voor-gekomen

;

Kom leert oock dit gcheym van uwen Beveruiyck ,

En wenfeh hem voor zyn loon het eeuwig Koninckryck.

REGULEN DES LEVENS,
voor die genen , die van eenige Siecktens

gedreigt worden.

rT Tanneèf u ftant verfwackt , en dat de laetfte jaren

W Ontrent u kranck geftel haer krachten openbaren

Soo datter dit en gunt aen Maegh of Lever fchort

,

Of datief quellich vocht van boven neder- (lort:

n lact u niet terftont een dranck of pillen brengen,

'n laet geen bitter fap met vreemde kxuyden mengen:
'

Maer oeffent u gedult, en houdt de Leden ml,

En let hoe dattet gaet, en waer het henen wil.

fcbruyekt maer weynigh fPys, en tracht geruft te wefen

,

m kan oock menighmael een fware quae! genefen ,

Weet dat een kranck geftel niet hardt en dient gedruckt

,

En dat een krachtigh touw niet ftyf en dient geruckt.

P 4 RE-
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REGULEN DES LEVENS,

voor die genen y
die uyt een Sieckte opjiaen.

Hoort noch een korte les u nut te zyn geweten

:

Waert gy noch onlangs iïeck fo wilt met oordeel ete

Maekt da,g
? her fvvacke fterekt, en fachtjens henen dr

Dat u noch van de quael in maeg of lever blyft.

Zyt ghy lang fieck geweefl, en metter tyt genefen,

Soo moet oock desgelycks u voedtfel langhfacm wefen *

Maer was u fieckte kort, en waerje ras gefont,

Soo geeft in volle maet het voetfel aen den mont.
Ghy hebt nu weynig bloets en dat moet weder groeyen
Dus wilt u niet te ras met fvvara dingen moeyen

:

Gebruyckt meeft fachte koft, en fap van gulle jeught

Op datje buyten forgh u faken redden meught.
't Is'dienftigh even felfs voor alle jonge vrouwen ,

Haer jonfte to.t den Man met kracht te wederhouwen

,

Wanneer fyn broofe jeught , na fieck te zyn geweefl,

Vernieude krachten voelt en wederom gheneeft

,

Hier ifTet tegen recht u vrier.t zyn recht te geven ,

Want wie hem dan gelieft die taft hem aen het leven

:

Hier is de foetheyt wreet, de wrange ftuerheyt foet,

Hier is het geven quaet , hier is ontfeggen goet.

Noyt dienter eenig vuur van vuur te zyn genomen

,

Wanneer de gulda vlam eerft uyt begint te komen

:

Geen boom van nieuws geplant ai dient te zyn befnoe'

Tot dat het jeughdigh hout in volle taeken groeyt.

Rl
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REGULEN DES LEfENS,
voor Oude Luydcn.

V tfaer fchoon op ons bedryfwcrt neerftig acht genomen,

XL Noch laet den ouden dagh niet over ons te komen

;

Al ftaet de keerfe ftil en buyten alle wint,

Men fiet dat eygen vier ten leden haer verflint.

)e doot woont binnen ons , en dcfe fwaeke lede»

)ie fnellen naer het graf, en hellen naer beneden :

Al wort een out gebouw by wylen eens vermaeckt

,

Noch fietmen evenwel dat fynen val genaeckt.

Vel om dit kranck geftel te mogen onderhouden

,

00 moetmen na den eyfeh verfcheyde dingen fchouwen ,

Verfcheyde faken doen. Van beyde dieet gewaeght,

Voor u die van den tydt en oude daghen klaeght

7oor eerfl: wilt u gemoedt van alle tochten keeren,

1 laet u nimmermeer van luften overheeren ;

Ai wat den geeft beroert dat is geduerigh quaet

,

Doch meeft wanneer den menfeh tot hooge jaren gaett

/oort, hoet u van de fpys die fwaer is om verteereu,

in laet geen harde koft u teere leden deeren:

Siet oock dat ghy voortaen u niet en over-braft

Want voor een fwaeke maegh en dient noyt fware lalt.

Van tafel naer het bedt, Vermyt u van de vrouwen

,

En laet de frifle jeught den echten acker bouwen

;

Het is een waren fpreuck. Wie op fyn leerfen pift,

Dien iflfet meer als nut dat hy fyn boelrjen mift.

Ofwel een fchoone maeght by David was gelegen,

De Vorft en dede niet, dat jonge luyden plegen:

P 5 Sy
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Sy gunt hem jeughdig bloet , doch bleef gelyckfe wa
So dat hy noyt een bloem van haren maegdom las

,

De Vorft verftont het ftuk , hy wift hoe defe faken

De krachten hinder doen, en fwacke leden maken:
De menfch is kout en droog ontrent den ouden dagh

,

Soo dat hy heet en vocht niet meer ontbeeren mach.

Wel oeffent dan het lyf, maer door een facht bewegen,

En voet een langer flaep , dat is u beften fegen

;

Neemt noch tot u behulp de geeften van de wyn , i

Maer die moet evenwel naer eyfch gedroncken zyiu

»

Betracht een open lyf, en dat met fachte kruyden.

Een vocht dat krachtig ruyckt, en dient geen oude luydeu

Die raet de kunfte noyt als in een hogen noot

:

Want aen een kranck geitel en dient gcm harde (looi

't Bejluyt defes Boeck.

Het aengevange Werck , uyt enckel gunft befchreven

,

Dat aen het Vaderlandt uyt liefde wert gegeven.

't Eii goede van het volck, dat kryght hier zyn befluyt,

En komt van nieuws gecjert gelyck een jonge bruyt.

Het brengt u fchatten met en allerley juweelen, .

En wil, aiwaer hetkoomt , de vrienden médedeelen

;

Ghy, Lefer wïeje zyt, ontfangt het edel pant,

En bietet over-al u trouwe rechter-hant.

Al zyn de regels veel, en wilt u niet ontfetten,
ytEn zyn niet akte-mael gelyck als ftreng wetten.

Al wie een kunft befchryft die geeft de volle maet;
Maer oordee[ met befcheydt dat brenghtfe tot de daet.

E Y N D E.
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J. C A T S

OVERGEBLEVEN
GEDICHTEN,
O P D R A G T,

dan de Edele, Groot • Mogende Heeren %

M Y N HEEREN,

)E STAATEN
VAN

HOLLAND T
E N

WEST-VRIESLANDT.

ndiender iemant is genegen om te vragen,

v'aerom ick defen boeck aen u heb opgedragen,

Die fal haeft zyn bericht, indien hy vorder leeft,

Wat hier myn ooggcmcrck en reden is geweeft.

-k heb een langen tyt in uwen Raet gefeten,

I d'eer my daer gefchiet en wil ick met vergeten,

Myn dienft (hoewel gering) die heeft u vergenoegt

En my ftaet oock te doen dat heufche heden voeght

)ies koom ick boven al u danck en eere geven,

)at rav is toegeflaen om Uil te mogen leven:
3

lek
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Want fchoon ick certyts fcheen aen Zeelant wonder v

Noch werd' ick, dies verfocht , uw' aengenaeme g

Des heb ick langen tyt in uwen Raet gefeten

En d'eer my daer gefchiet en wil ick niet vergeten

Nu Tiet op defen gront fend' ick u dit gefcheack

Een teyeken , dat ick noch uw heufche aert geden

En . mits ick niet en wil ondanckbaer zyn bevondi

Is dit myn eygen kint aen uwe Stadt gefonden;

Een kint van weke ftof ,
geboren uyt de pen

,

Daer ick geen vrouwen hulp of moeder toe en I

Het wil een danckbaer hert aen uwe Stadt betuygei

En koomt voor uwen Raet met ootmoet neder buyg

•Bereyt met heufch gelaet te brengen aen den dag

Al wat *et in de borft verholen hebben magh.

Al is 'et maer papier, gelyck ick moet bekennen,

Papier van defen aert, dat heeft gefwinde pennen.

Het fweeft al menigmael tot in het verfte lant

,

Daer hem zyn Vader felfs voor defen noyt en var

En dan nog is 'er volck, dat poogh ons uyt te mak
Dat myn wanfehapen kint tot eere fal geraken,

Ja dat 'et leven fal oock na een langen tyt

,

Als ick fal afiche zyn en ghy begraven tyt.

Doch hoe dit wefen fal, dat wil ick laten blyven,

Jck poogh u maer dit werek eerbiedigh toe te fchryv

Ontfangt het kkyn gefchenck , het is een gunftigh p;

Want ick noem uwe Stadt myn twede
j
Vaderland

In Sorgh • vliedt , den

50* September 1655*

O
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O P D R A G T,

Aen de Edele , JVyfe , Voorfienige %

Groot Achtbare

H E E R E N.

B A I L J U>
BURGERMEESTERS,

SCHEPENEN en RAET,

DER STADT

MIDDELBURG H.

ndiender iemant is genegen om te Tragen

;

'aerom ick defen boeck aen u liet overdragen ^

Die fal haeft fyn bericht , indien hy voorder leeft
,'

Wat hier myn ooggemerck en reden is geweeft.

k heb van overlang in uwen Raet gefeten,

a dat en wil ick noyt , jae fal het niet vergeten

;

De gunft my daer getoont en d' eere my gefchiet,"

En gaet tot heden toe uyt myn gedachten niet:

ii > mits ick niet en wil ondanckbaer lyn bevonden ,

dit myn eygen tint naer uwe Stadt gefonden»

Q Eea
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.

Een kint van weeke ftof, gebooren uyt de pen^

Daer ick geen vrouwen hulp of moeder toe en ker

Het wil een danckbaer hert aen uwe Stadt betuygen

En koomt voor uwen Raedt eerbiedigh nederbuygen

Bereyt met heus gelaet te brengen aen den dagh

Al wat 'er in de borft verholen hebben magh.

Al is 'et maer papier, gelyck ick moet bekennen»

Een kint van defen aert dat heeft gefwinde pennen,

Het fweeft al menighmael tot in het verfte lant,

Daer hem de Vaders felfs zyn leven noyt en van

Enfiet, noch is 'er volck, dat ons foeckt wys temaken

Dat dit wanfehapen kint tot eere fal geraken;

Jae dat het leven fal oock na een langen tyt»

Als ick fal affche zyn en ghy begraven zyt.

Doch hoe dit wefen fal , dat wil ick laten blyven
,

Ick foeck u maer dit werek eerbiedigh toetefchryvei

Ontfangt het kleyn gefchenck, het is een gunftig pant

Want; ick noem uwe Stadt myn tweede Vaderland

In Sorgh- vliedt

den 30. September 1655.

O P
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O P D R A G T,
Jen de Edele, fVyfe, Foorfitnige ,

Groot - achtbare

H E E R E N.

B A I L J U>
BURGERMEESTERS,
SCHEEPENEN e»RAET,

dek Stad
ZIERICZE&

tdien hier iemant koomt en vraeg myna de gronden

ler op ick defen boeck tot u heb afgefonden,

)ie lefe , dat 'er volght , en ftracx fal hy verftaen»

Waerom dit kleyn gefchenck tot u is atgegaen.

. ben in uwe Stadt voor defen opgetogen

,

even van der jeught, gclyck een rys geboogen >

Doek heb ick daer geleert hoe dat men verfen majekt

in hoe men in de kunft allenxken dieper raeckt.

r Stadt heeft doen een School en Meefters onder-

houwen »

3 voor uw eygen jeught als voor het vruchtbaar

Schouwen

,

Q % Hier
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Hier ben ick ingebracht, en 't is my welgeluckt;

Dat ick van uwen boom oock vruchten heb gepluckt

Doch, na dit kleyn' begin , zyn my veel tuymeljaeK

Ia voor- en tegenfpoet , in onruft wedervaeren

;

Maer Godt heeft my vergunt » dat ick nu ftilder bei

Soo dat ick nu voortacn den Hage niet en ken»

Den Hage niet en focck, de weerelt kan verachten»

Nu befigh boven al op myn vertreck te wachten,

£n hoe ick uyt 'et vleys en uyt het aertfche dal

En hoc ick wel getrooft van hier verhuyfen fal;

En als ick van het ftof myn affcheyt heb genomen»

Hoe dat ick fonder fchrick voor Godt fal mogen kome

En, mits ick fonden heb'> en vry in groot getal,

Wie in dat hoogh gerecht myn voorfpraeck wefen f

Siet over dit bedryf en van myn voorigh leven

Heb ick (nae dat het viel) by wylen iet gefchrevcr

En dit (gelyck het nu te famen is gebracht)

Is u van overlang uyt gunfte toegedacht.

Nu, t'wyl ick niet en wil ondanckbaer zyn bevonde

Heb ick u dit papier eerbiedigh toegefonden;

Al is 'er ilechte ftof, ick bid* veracht 'et niet,

Daer fchuylt miflchien meer in , als ghy ten eerden fi<

Want als ick hier niet meer en fal te vinden wefen

Dan fal men noch uw lof en weldaet mogen Iefen,

Ghy daerom neemt het aen, het is een gunftigh pai

Ick noeme Zierickzee myn tweede Vaderlandt.

In Sergh- vliedt den

30 September 1655.

O
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O P D R A G T,

Jen de Eerenffeste, fVyfc> Foorfienige %

JVelachtbaTe

B A I L J U,
BURGERMEESTERS,
SCHEEPENEN en RADEN,

DER StADT

B R O ü'TV E R S\H J VE N.

Oict, Vaders van myn Vaderlant,

lek fend' u toe een gunftig pant,

In teyeken, dat ick uwe ben,

En dat ick u voor myne ken:

Want of my Godt al menig jaer

Geleyt heeft hier en weder daer,

Uw Stadt was doch myn eerfte gront

Daer ick op fwacke beenen ftont,

Daer ick myn eerfte adem blies

En tot myn ellif jaeren wies.

De liefde tot het Vaderlant

Heeft Godt als in den menfeh geplant

Q 5 Soa
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Soo dat het yders herte treckt;

En dit heeft my ook opgeweckt

,

Om u te fenden dit gefchenck;

Êen teycken, dat ick noch gedenck

Waer ick wel eer ter werelt quarn

"En eerft myn nodig voetfel nam.

Maer dat ick heden aen u ftier

Is maer een gifte van papier,

Dat is een ding van kleyne prys

;

lek fegge 'tls een vaft bewys,

Dat ick u toon en eer en gunft,

Én dat door middel van de knnft;

Want ick breng u een gifte toe

Als ick myn befte vrienden doe:

Dies. bid' ick en veracht het niet,

Dat u de kunft nyt gunfte biedt,

Het fal noch leven in de tyt

Als ick en ghy begraven zyt.

In Sorg -vliedt den

30 September 1655.

N. B,

Deze woreüftaande Opdrachteti zyn geplaaft, yjer alleey

maar voor dat Exemplaar , die den Dichter aan yder dt

gemelde Colegiën heeft gezonden, zynde op een blad pa

pier gedrukt en met het gewone handteken des Heren Cat

enderfebreven.

Ml
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\ENSPRAKE
VAN

H[ O L L A N D
AAN

:AREL den tweden,
CONING van GROOT RRITTANJE ;

Ah zyne Majefteit op den 25 May 1660.

in 'sGravenhage geluckelyck was ,

aengekomen.

rloe vrolyck , machtigh Vorft zyn nu myn Bata-

vieren !

)ie even defen dach ,
gelyck als heylich vieren

,

Vermits uw Majefteit zich in den Haegh vertoont

Die van den Hemel felfs nu ftaet te zyn gekroont,

Vch ! hoe kan 't na den eyfch by yemant zyn befchreven

Wat in uw Brittenlandt door moetwil is bedreven ?

Het was een grouwfaem werk, een deerlyk ongeval»

Dat al wat reden heeft, noch langh verfoeyen fal.

£en hooft van Godt gefalft met onrecht afgelmeten

!

Wie kan het nimmermeer, wie fal het oyt vergeten?

Q 4 Noch



248 J. C A T S

Noch heeft u foeten aert op wraecke noyt gedach

Vraeght ymant waerom niet ? het Ryck dat was v<

kracht;

Daer had een Tuymel- geeft het gantfche Land befete

En eenigh onwys volck haer plichten doen Tergeten

Maer Godt heeft inder haeft , het gantfche ftuck verft

Wat van den Hemel komt , hoe kan het zyn belc

Godt kan een ftout gewelt en loofe vonden breken
\

Hy buyght de grootfte maght gelyck als waterbeecke

Alwaer het duyfter was > daer ftort hy heylfaem lid

En. brenght onftuymich volck tot haer befcheyd

plicht.

Die Godt tot Vorft verkieft en doet als Koningh kxo

nen»

En inagh (dus fpreeckje felfs) geen drift tot wrc<

heyd toonen;

Wie wraecke plegen mach en doet 'et echter niet

Die vint (tot zynen trooft) in vreughde noyt verdri

Laet ons , in Godes naem , ons maght te faemen voege
Dat fal ons befte volck ten vollen vergenoegen;
Schoon dickmael eygen bloet een Prins ten goede dier

Noch achtmen boven al een naegefeten vrient.

Ey meet in u gepeys, hoe nae u Britfche Stranden
Haer ftrecken over Zee tot onfe Nederlanden;

De.taele die 'er vloeyt uyt u befpraeckte mont
Is Hollands even felfs, of heeft den eygen gront

De Godsdienft, die men pleeght in al u Koninckrycke
Die maghmen wel te recht met d' onfe vergelycken

Dits recht een Hemels werek. een onverbroockenbai
Die vaft te famen vought het 'een en 't ander Lan<

Soo nu de rechte voet by ons wert aengenomen

,

«een lift of buyte macht, en is voor ons te fchroomen

Wa
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;

Want als u machtich Ryck met Hollandt is gepaert,

iSoo wort de gantfche Zee enooek het Lande hewaert.

O Godt, die ons verleent foo onverwachten zc-gen .

in die alft u bevalt oock Ro(ren kont bewegen,

U komt ten vollen toe lof, eer en itagen danck

)

Kroont Karel» en zyn Staet, veel hondert jaren lanck.

Qs A E N
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A E N DEN

H E E R E

CORNELIS BOE]
FlSCAEL EN PrOCUREUR-GeNERAE

over Holland, Zeeland
en Vriesland.

Op bet uyt -geven vanfyne Vfalmen.

TTTat pooghter eenigh menfch, uyt alderhande bo

Met onvermoeyde vlyt, geduurigh op te foecken,
Soo dat hem dienen moght , hier in het Aerdfche d
Als dat hem naderhand geluckigh maken fal?

Wat pooghter eenigh menfch , om yet te mogen fchi

ven,
Dat nu moght achtbaer zyn , en foo geduyrich blyve

Om aen te mogen doen de vleugels van de Faen
En waer de Zonne rent , doen melden zynen naerr

Hoort , hoort , myn waerde ziel , ick wil u hed
wyfen

,

Wat nu in defen tyd en naermaels is te pryfen.

Ick bid u, waerfte pand , hoort doch myn ge
den raed,

Die kan u dienftigh zyn , hoe vreemt de Weere
gaet.

Si
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hier een deftigh ftuck, en waert te zyn geprefen,

waert te zyn gefocht, en ftaegh te zyn gelefen.

iet hier een heyligh werk, daer van de ziele gloeyt,

ht niet uyt Helicon , maer van den Hemel vloeyt.

lt gy uyt 't ydel ftof tot in den Hemel ftygen ?

Y kund uyt dit geheym gefwinde vleugels krygen.

Vilt ghy God-kondig xyn, en dat op vallen grond?

lier is en d' oude wet , en oock het nieuw verbond,

lt ghy uw laegh gemoed verheffen door gebeden ?

s hier al watje foeckt, en dat in volle leden.

Vilt ghy door hooger Geeft uw Saligmaker fien?

iVie dit met aendacht leeft, dien fal het wel gedien.

lt ghy tot uwen God uyt quade wegen keeren ?

E fult in defe School de rechte gangen leeren.

Bk ghy zyn van het Volck , dat Dood noch Hel

en vreeft?

HLier is een 1K1 vertreck, een luft-hoff voor den geeft,

ilt ghy met vaften trooft in uwen geeft bemercken,

>e God is over-al een Hoeder zyner Kercken ?

Hoe God geduyri£h forgt voor zyn geminde Bruyt?

Dit druckt ons Davids harp in volle leden uyt.

ilt ghy een af-beelt fien van dit rampfaligh leven,.

l hoe het als een roock wort haeftigh weg -gedre-

ven?

Leert hier, dat alle vleefch op loffe gronden ftaet,

En hoe 'et wort beftiert door Gode« eygen raed

,

'ilt ghy recht zyn bcwuft , hoe geeft en lichaem vechten ,

ï hoe een nieuwe ziel is weder op-te-rechten .

Oock hoe in defen ftryd de Geeft vcrwinner blyft

.

Let, wat den groote Vorft van defen handci ichryrt.

Wilt
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Wilt ghy den aert verftaen van Godes uyt-verkooren

En wie zich houden magh van nieuws te zyn gehoon

Hier leert men hoe de menfch wort klaer en onbevlec

En hoe een dooden romp wort krachtigh op-gewe<

Wik ghy' de rechte tael van Godt denTroofter kerm

En tot iyn eygen ftyl ten vollen u gewennen ?

Leert hier , hoe David fmght en tot den Heere fpreec

En hoe dat fyn gebed tot in den Hemel breeckt.

Wilt ghy volkomen blyck aan alle menfchen toonen

Dat God de Quade ftraft , de Goede -fal beloonen?

Dat God fal Rechter zyn oock van de grootfte M
Hier is dat u bericht van alles geven kan.

Wilt ghy tot uw behulp een vatten trooft bekomen,

En dat een reyn gemoed geen onheyl heeft tefchrom

En dat het met de Faem en met de leugens fpot?

Door-leeft dit heyligh boeck , foo vraegj' et uwen G

Wilt ghy geduldigh zyn , oock tegen harde flagen ?

Hier leert men ongelyck en bitter lyden dragen.

Hier leert men dille zyn , hier leert men recht ged

Al lyd men tegen recht en buyten alle fchuld.

Wilt ghy met vaft befcheyd aan yder-een bewyfen

Dat even uyt het ftoff het lichaem fal verryfen?

En dat men , na de dood, fal leven fonder tyd?

Hier kunje zyn voldaen , foo ghy een Chriften zy

Wilt ghy een vaft bericht en wetenfchap bekomen,

Hoe dat oock Heydenfch- vofck by God is aen<

nomen ?

Hier is de rechte plaets, daer ghy het leeren fult,

Al fagh hy , die net fchreef , den fegen niet Vervu

Wort ghy van ftillen haet of fwarte nyt befprongen,

Of door ketTgrilligh Volck gegeeffelt mette tongen,
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Of is uw huys befwaert met druck of ongeval ?

Hier ift, daer uw gemoed verlichtingh vinden fal.

enft ghy , dat geen verderfuw geeft oy t magh vernielen ?

ler is gewenfte falf en balfem voor de zielen.

Zytghy geneyght aen God te geven waren danck?

Soo laet uw ftemmen gaen naerDavids reyn gefanck.

't korte wat verdriet» wat onverwachte dingen,

at onheyl, wat gevaer uw ziel oyt magh befpringen ,

Wat hinder, wat verlies, wat druck of ongeval,

't Is hier in een vervat , wat u verlichten fal*

sen foo verboften ftaet kan yemand overkomen ,

f hier wort foeten trooft by yder uyt-genomen.

Of 't Al te gronde gingh, ja lucht en Hemel viel.

Hier is een vaften burch ooc:: voor en fwackc ziel.

David, Godes Vriend! voor u en uw gedichten ,

ioet ja de Duyvel felfs en alle Nickers fwichten.

Want al dat Hels-gefpuys wasvoor uw Sangh vervaert.

Doen ghy nochmaer een kint of herdersjongen waert.

u klinckt het over-al, en door verfcheyde tongen ,

/at ghy oyt hebt gefpeelt of in den geeft gefongen

,

Ift vreemt , :dat Davids harp foo hoog geprefen wert >

Hy is een man geweeft naer Godes eygen hert.

Is Geeft al wat hy finght , en daer in is verholen

Vat ymant leeren kan oock in de befte Scholen.

Ja , hier in is vervat al wat de weercld geeft.

Ja , meer als eenigh menfeh en al de weereld heeft,

laer fiet , dit heylig werek en was ons niet gegeven

,

kt was in vreemde tael den Joden voor-geichreven.

Dan 't is, na langen tyd gebracht in onfe fpraeck

lifter 't fcheen by menig menfeh by-naeft ah fonder

fmaeck.

Doch
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Doch fiet, hier komt een Man fich heden openbaren

Die fpeelt op Davids harp als op vernieuwde fnaren

,

En dat maeckt aen het oor een wonder foet geklancl

En 't is oock voor de ïiel een aen-genamen fangh.

Maar , oud Man , als ick ben , wat fal ick vorder fegge;

lek wil, en 't is oock beft myn penne nederleggen.

Een fyne Diamant is fchoon door eygen glans

,

En wyn van rechte deughd en hoeft geen groene krai

Op Sorgvliet den 16 Juny
Anno 1659.

in het Zïfte Jaar fyns Ouderdoms.

O
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OP HET BOECK
VAN DEN

WEERDEN ENDE EERWAERDRN
R
. WILLEM TEELINGH,

GE N A E M T!

NOOTWENDIG VERTOOG, enz.

Iadien het Spaens gewelt door veclderhande we-
ghen ,

1 nieuwen aan begint, zyn ouden aert te pleghen

,

00 ift , dat oock het volck hier al de finnen fpant

,

n foeckt al wat het kan, ten dienfte van het Lant:

1 breyn of oordeel heeft is befich om te dencken

,

; dat in eenich deel de vyant is te krencken

,

loe dat men dit en gint fal brengen aan den dach

,

faar door men in der noot de landen ftyven mach.

:r is een wacker gheeft , die wil de Vorften leeren

,

e dat men ftof en Son kan op den vyand keeren ;

loe dat men in der haeft en op een nieuwe voet,

;en leger ia het velt ten ftryde fchicken moet.

leiders komt 'er een, die wil de jeucht ghewennen
> fchans en haer gevolgh te trekken met der pennen;
)ie wyft oft met de kool oft met een puntich kryt»

loe dat een fwacke Stadt met aerde wort bevryt,

PT zynder wederom die al de finnen fcherpen

,

1 poorten op te doen , en mueren om te werpen ,

Om.
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Om door een krachtich vyer te jaghen in de locht

;

Een vinnich buyten-wercjj, daar niemant aan en moet
Men vinrer in den Haech , die kleyne ftucken gieten

,

En des al niet te-min een grooten koghel fchieten;

Men vinter die een roer , foo fmeden op te maet

Dat daar uit menich loot , met eens te laden gaet.

Noch ïffer ander volck , dar leert de ftroomen diepen

En brengt een volle zee> daar noit de beecken liepen;

Noch ifler ander volck, dat perft den hollen vloet,

Soo daife van het Landt haar elders keeren moet

Noch ifTer ander volck , dat leert de fchepen varen

,

Om met een rafleher loop te ryden op de baren

;

Dan weder ander volck. dat wyft een nieuwen vor

Om fchepen met der haeft te feylen in den gront. I

Wat dienter noch gefeyt? daar zyn verfcheyde grepen

Om menfehen uytter tydt en in het graf te flepen

,

Om al wat hier het oogh voor fchoone dinghen gro«

Te ftorten overhoop > te treden onder voet.

Doch wat men heeft beitaan, of watter is begonnen,

Noch heeft de Spaanfche macht ons fteden afgewonner

En oft fchoon yder een zyn befte vonden biet,

Noch iflet voor het Landt het rechte fteunfel niet.

Uw gheeft , ó weerd* Man , door Godes Gheeft {

dreven

,

Die heett ons boven al een beter vont befchreven

,

En valte gront geleyt, waar door het Vaderlandt

Kan vinden in der noot gewiflen onderftandt.

Dus heeft 'er yemant ïuft» het Vaderlandt te ftereken'

Die leer uyt defen Boeck het rechte bollewercken.

Men vinde wat men wil, gheen beter oorlochsman.

Als die met zyaen God eerft vrede maken kan-

A E
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1EV D P N

H E E RE
D.D. CORNELIS UDEMANSj

OP ZYNBOECK,
D E

VERKEERDE WERELT.

*ve Werelt, lie^ve Vrient, die is door u befchreven,

J En wat 'er over-al by Menfchen werdt bedreven

,

Soo wat in ouden tyt hier voorinaels it gedaen

,

Als hoe tot heden toe dui we>elts ftken gaen.

Iu wilje, dat ick hier yet by fal laten drucken ,

ïaer dit ter defer tyt en kan niet welgducken,

Wamt dat ick uwen wil op heden niet en doe

,

Daer heb ick» naer my dunckt, verfcheyde reden toe,

lyn pen is af-gement» wat kan ick doch bedryven ?

lyn inckt is uyt-gedroogt>hoe kan ick langer fchryven?

En ziet dit mager lyf is mat enjjyfter dor

,

En oock myn Zang-godin is uyttermaten fchor.

Voudt ghy my wederom tot in de werelt leyden ?

)aer ick gewilligh ben daer uit te mogen fcheyden.

Wat my eens wel beviel, daer fcheyd' ickhedenaf;

Myn geeft fvyc^t ev^-lUeg omtrent een open graf.

R Vaert
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Vaert wel dan , Udemans met al de Zeeufche Mufen§

lek make pack en zack ganfeh befich met verhuyfen

:

lek ben des leven9 fat , ick ben des Werelts moe,

O Godt! ontfangt myn ziel', als ick de reife doe

Gedi6leert en geteeclrent

uyt myn Bedde

Sorg* vliedt dm 17. Mey itftfo.

UE. geheel toe-genegen

J. CATS.

€1 ;
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GEDICHT
TER EEREN

Den Eer -weerden, Hoogb- geleerden ende

fVyt - beroemden

I PHILIPS van LANSBERGE,
op MJtW* Boeck van 't ë*bruyck des

ijlronomi/cbe ende Geometrifche

QÜADRANTS.
st>

"Tcruuftich menfchen breyn , by Godes hand ge-

Y fchapen

iet om» gelyck een fwyn , hier ceckeli op te raapen.

Maar hooger van bedryf, en beter dingen weert,

Verheff dyn elen Geeft', wat hangdy naer der eert?

et onbefuysde vee gaet met den hals gebogen,

aet wroeten in het flick. Ghy hooger op-getogen

,

Siet voor u reghel-recht , fiet voor uw oogen ftaen

Des daeghs de gulde Son» des nachts de filvre Maen/

iet forghelycke gout, en wens van alle volcken

chuylt verre van het licht in onder-aerdfche kokken,"

Met fchrkk en flick bedeckt , verfegelt in de nacht

Waer onder menich menfeh van ramp en damp
verfmacht.

>c Son in tegendeel, en al de groot Lichten ,

)oen haren vaften loop , recht boven ons gefichten

;

Daer vr ert des menfchen geeft van Gode toegevergt,

Dewyl hy 't een oMdeckt en 't ander ons verberght.

R 2 Ghy
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Ghy fiet van alle kant , ghy fiet den Memel open\

Dat rs uw rechte wit daer zy dy toe geropen;

Want foo ghy door de kunft dit wonder kont verfts

Ghy fult met grooter luft tot uwen Schepper gaen
Wel aen dan, edel Dier» van hooger Geeft gedreven

Gebruyckt dit hant-getuych in defen boeck befchreve

En als ghy metter daet de vruchten hebt gefmaeck'

Geeft prys.foo 't u betaemt aen die het heeft gemae

LANSBERGE, diepverftant, H'tyarcht defer eeuwe

O licht van onfe kuft , en Thales van de Zeeuwen ,

Die met een hogen geeft tot aen de Sterren ryft

En Godt hier in fyn woort, en in den Hemel wyf

Die door dit eygen tuych kont op het nauwfte wet

Hoe dat , en Son en Maen , en 't Aertryck is te mete

Soo dat door uw vernuft een yder lichaem ftaet

Befchreven na de kunft, juyft op fyn eygen mae
LANSBERGE , weerde vrient , die met een foet verma

Ons vander aerden leyt, en doet den Hemel raken,

Men prys' off laecku werck , men fpreek ofFfwygejft

Men acht' u kloecke vont gelyck de Fame wil.

Ghy dient , hoe dattet gae , van my te fyn geprefe;

Want nae ghy dyne kunft en guia£ my hebt bewei

Soo voel ick metter daet , dat ick des Heeren wer

Met gants een ander oogh , als eerft-mael overmei

Want t* elcken als de flaep van my is wech ghevlOj

Heff ick myn ooghen op , en werde dan bewoghen
Aldus te roupen uyt: ó glans, ö hellen fchyn ,

Hoe groot , ö groet gebouw . moet uwen Schep
fyn .'

AE
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A E N DEN

WEET-GIERIGEN LESER

OP, DE BEDENK INGE

Fan den Weerden , Eerweerdm inde Wyt-

vermaerden

0. D. PHILIPS LANSBERGE,

Op den Dageïyckfchen ende Jaerlyckfc\en

loop van den Aerdt-kloot ; mitsgaders

op de ware af-beeldinghe des

fienlycken. Hemels*

Al wie daer is geneyght tot wonderbaere faken i

Die van der Aerden gaenen tot den Hemel naken,

Die lefe defen Boeck . die lefe met verftant

, Wat hier een weerdigh Man fchenckt aen het Vadert

landt;

Siet! dat fchier overal voor defen was verholen»

En daer in heden noch de kloekfte finnen dolen

,

Dat wort u nu ter tyt als in een open velt

,

Dat wort u nu ter tyt als voor het oogh geftelt;

Het wonder groot beflagh , daer in de gulde ftralen

Vaa Maea en van de Son, daer in de Sterren dwalen,

R 3 H*
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Het ongemeten vlack, daef vafte lichten ftaen;

Dat wort in defen Boeck de menfchen opgedaen.

Wy fien het , lieve Vrient , ghy wilt ons gaen begheven

LWy fien u metten gheeft geduerigh hooghèr fweven

,

Wy fien dat u voortaen geen Aerde meer en fraaeckt

$laer dat uw' (helle pen tót aèn den Hemel raeckt

:

Wat fal ick t' uwer eer» wat kan ick vorder ichryven?

Ick fegghe inaer een wöort > ert laét de feite blyven i

Twee Hemels en haer loop ftelt ghy ten vollen toon

De Derde , weerde Man , die fy voor uwen loon.

si
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SI M E O N S

LOF-SANGH-LIET.
Op de wyfe:

Lufivanmyn berte, vreught myner finnen.

Hu Heer myn Schepper; licht van myn leven;

>t wicn myn xiele ftacgh wert op-gcdrevcti

,

Op wiens heyligh Bont

tl hoop en heyl voor eeuwigh ftaet gegront:

;et vry u dicntcr nu gaen in vreden

»

itt u woort» en naer ick heb gebeden

d' Wyl my nu ter tyt

;t foet gelicht myns Heylants heeft verblyt.

licht vol luyfters. vol helle ftralen ;

it van den Hemel komt op aerden dalen!

Licht voor yder menfeh

,

aex aen uw volck een vollen herten wenfeh!

I

K 4 AEN-
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AE N-SPR AECKE
A E N DEN

OVERLEDEN HEER
•1

Mr. JOHAN de BRUNE
VOOR DESEN RAET - PENSIONARIS VAN

DE ED. MOGENDB HEEREN STA-

TEN VAN ZEELANDT.

Ghy hadt , Eerweerde Vriend , nu menich Böêck g<

fchreven

,

En voor het Vaderland: ten vollen uytgegeven

. Noch hadje boven dat oock: menig fchoon Bêtuka

De vreemde toegefchickt , de vrienden voor-gefet;

Ghy kont des niet -te -min, noch niet in rufte wefen:

Daer quam een nieuw BanfkttiX weder op-gerefen;

Maer, naer-des Werclts loop, de doodt, de blcecfe

doodt

Komt menichmaal te gast, al wordfe niet geno.ar.

Ghy wout een nieuw Bancktt op uwe tafel fetten

;

Mier , fict , het nydig fpoock dat quam 'et u beletten

J

Met dat het u genaeckt u Inckt bevroos terftont,

U lyf fyght in het Graf, het ftof op uwen mont \

De ziel, uw befte deel, is hooger op-gerefen,

Om ftaeg by onfen Godt in ruft te mogen wefen

:

By ons befit uw' lof, de Vleugels van de Faem ;

Het befte, naer de dogt, dat is een goede I&ara.

AEI
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A E N

De Doorluchtige, Wytbmemde en Konflryke

PrmeJJe

E L I S A B E T H,

Oudfic Dogter des Konings van Bobtmen, enz,

Llit boeck heeft Roomfche tael voor defen leeren

fpreken

Door Geêften , die in konft geen rappe geeften weken,

EnNIMPHE, ganfch het werek dat was utoegewyt

,

Vermitds ghy door dfe Faem foo hoog verheven.fyt.

En nu dit eygen|ftuck van nieuws komt opgherefen

,

Soo moet uw weerde naem hier weder fyn gelefen

,

En mits dat oock uw beelt hier nevens is gevoeght,'

Soo wert in volle, daet de werelt yergenoeght.

R5 B Y-



stftf J.
C A T S

BYSCHRIFT
VAN DEN

H E E R E

JACOB CATS
OP ZYNE EYGENE AFBEELDINGE.

Hem wrtoonendc Oud 57 Jaren ,
gefcbildert

door M. Miereveld, en in plaat gebragt

ioorW. Delff.

Ak ick dit beelt aenfie en van myn eerfte ja-ren:

Soo leer ick, dat de tyt verloopt gclyck de baren:

De jeught is maer een blom; de menfche nietig gras :

*kEn was niet dat ick ben, 'ken ben niet dat ick was,

I<535.

o?
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OP HET

GESPRECK
VAN DEN

Hoogh-geleerden , en Wel- achtbaren Heen

DHAN van BEVERWYCK,

Roerende de nootfaeckelyckheid van de Ont-

ïeedinghe des Menfchen Licbaem.

)
oorfoekersvan denMenfch, en al fyn dïepfte leden,

Van hart, en hooft, en breyn; de woonplaets van

de reden

,

Van aders, been en mergh , en watter is ontrent,

Komt, fiet wat u voor nieus de kunft hier weder fent.

omt, fiet watu voor nieus in onfe laetfte jaren.

en geeft van onfen tydt komt geeftigh openbaren

;

Komt fiet, indien u geeft nae hooge faecken dorft '

Wat geeft u geeftig maeckt, oock uyt u eygen borft;

ermaerde BEVERWYCK, de krachten uwer pennen

>ie leeren aen het volck haer eygen wefen kennen f

Haer eygen wonders fien, die leeren ons gemoet

Te klimmen uit het ftof tot aen het hoogfte goet

:

)ie leeren met den geeft tot in den Hemel ryfen,

In , om der menfchen wil , den grootcn Schepper pryfen

;

Hoe



,
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Hoe diep is dit geheym ! hoe boven maten groot

Wy vinden even felfs het leven in den doot.

Wy nonnen onfen gront , en groote dingen mereken

,

Wy vinden hoogh beleyt, én duyfent wonder wereke

Wy vinden Godes handt, en dat in vollen eys,

Wy vinden fynen Geeft te midden in het vleys.

Wel
!

is dit aerden vat foo weert te zyn geprefen

,

Wat moet ons beste deel? wat moet de ziele wefen?

^
T
ac maeckfel moet het zyn dat al wat lichaem niet

Gelyck een machtigh Vorft in volle macht gebiet?

Jae, maer hy die het Al te faemen heeft gebonden

,

Soo datter niet een menfeh en weet de rechte gronde
Wat is die, myn gemoet, een wonderbaaren geeft:

O weert te zyn geïbeht. ó weert te zyn gevreeft,

O weert te zyn gedient, ö Vader van de lichten;

Komt daelt in ons gemoet , en woont in ons gewricht*
Gebruyckt dit gantfeh geftel, gelyck een eygen fae

Wie u te rechte kgnt, die weet 'et al te macL

£ï
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EEN
LIEF-HEBBER

VAN DE

ONTLEDING E,

Om fyne genegentbeyt tot defehe te be-

toonen
,
pïagb dickmaeh te feggben ,

ah bier volgbt

:

Als ick eens menfchen lyf mach grondigh onderfoec»

ken,

Dan raep ick meerder luft als uyt geleerde boecken

:

Ick vinder foet vermaeck, ick vinder harten -wenfch;

Ick vind' een Staet , een Ryck , een werelt in den
menfch.

Dus als myn nietig vleefch fal neder fyn gelegen,

En dat myn aderflagh haer niet en fal bewegen

,

Soo fchenck ick defenromp, en dat uyt enckel gunft»

Ten goeden vin het Vokk ,. ter eerën van de kunft.

Aen God geef ick myn ziel , dat is myn hooghfte wenfehen

;

Maer wat 'er overblyft dat gun ick aen de menfchen

:

't Is nutter dat het vleefch noch ycmand voordeel doet,

Als dat hei flechts alleen de naecitc pieren voedt.

OP
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OP HET

G E S P R E C K

VAN DE

HEELKONST1
Heel-Wefter*, kunftigh volck» die met gefoc

Kruyden

,

Zyt als een foeten daeu ontrent gewonde Luyden

,

Die noyt fet buyten hoop een afgebroke been

,

Maer voeght , na rechten eyfeh , de ftucken overe

Noch iffet niet genoegh. Ghy doet al grooter faken

En kont , wanneer het dient oock nieuwe leden mak*

Want fooder eenigh Menfch fyn eerfte neus verliesi

Ghy maeckt hem ander werci gelyck. hy dat verki*

U kunst rees hoger op , en kreegh een ander wefen

Na dat ons BEVERWYCK haer krachten had geprefc

Ghy fweeft tot in de lucht met fyn geleerde pen

,

Soo dat iek heden feit* u vriendt geworden ben.

Een ander pluckt het kruyt » of leeft dé friflèhe roofer

Om dat het luftigh groent of datfe geeftig bloofen

:

Maer ghy taft dieper in en met een fnegen geest,

Genaedct tot aen het mer^h , en aen haer diepftc ki

Al watter neder komt uyt verr* gelegen palen ,

Al wat ons China fenr uyt haer begaefde dalen >

Al wat den Indiaen voor heete vruchten leest

,

Dat is dat hier het volck door uwe Kunst geneest.
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[et flym en boos vergif van Slangen, Padden, Draken,
•at kan ons dienftigh zyn , ghy kont *et heylfaem

maken •

Ghy menght het na den eyfch en op de rechte mact

,

Soo dat 'et niet en quetst , maer alle menfehen baet.'

fhy treckt een machtigh fap oock uyt de minfte dieren

,

fhy lockt een ryeke falf oock uyt de minfte Pieren

:

ü Kunst geit over-al. Wat op der aerden wast

,

Dat wordt door u beleydt den Menfche toe -gepast,
i groet u geeftigh volck , ick wenfeh u ryeken fe *en

,

:k wenfeh u grooten danck, en oock een gouden regen

;

Ghy toont, wanneer de kunst haer met de reden paert
Dat oock het minfte Kruyt den Schepper openbaert.

Qï
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OP HET
B E E L T

VAN D'

H E E R E

JOHAN irAN BEVERWYCB

Al die van Sieckten queelt , en wenfcht te zyn g
nczen

,

Die flae een gunftigh oogh op dit manhaftigh wefen

:

Aen hem biedt Hollani eer , en menigh ander Ryck

Hier fiet ghy inhetkleyn den grooten BEVERWYC
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OP DE

PYTELPLAET
VAN HET

PROEFSTUK pir SOIRYFKONSTÏ

DOOR
SAMUEUz sV AEP,

ren ware , dat de Gans door haar gefwinde pennm »

Ghewefcn hadd* de iwegh , om door ide lucht %$

rennen

:

Der Konften fchoonen glans , der Helden hooghca tof

Laegh in een korte ftont bcgraxen in den ftof.

16 19.

3 OP
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OP DE

NEDERLANDSCHE HISTORIE

Van den Achtbaren en naerjligen

HISTORIE- S CH R Y VE R
I O

P ÏËT1R B O R, Chxifiiaenfz.

'at irTen roenLck menfeh gein* <*p vreej^La^den,

En foeckt, men weet niet Wat , ontrent de verre

ïlranden ,

Die noch met ftillen geeft niet eens en heeft bedacht

Wat uit zyn eigen hof kan imrden.voortgebracht,

Wat ïfler menig menfeh geneigt te liggen malen

Op eenig felfaem woord in onbekende taelen,^

Die nimmer onderfoeckt, en noit en ovefteid,

Hoe geeftig Holland fingt, hoc deftig Holland fcid !

Wat iiTer menig menfeh» die niet en plag telefen

Als kryg van ouden tyd.en al het vorig wefen»

Die niet ten vollen kent en niet te deeg en weet;

Wie dat het Spaanfch gewelt hier uitte Landen fmeet f

Maar waarom doch gefweeft met alle vreemde winden,

Al wat men elders foeckt , is binnen ons te vinden.

Wat ift , dat eenig Ryk of eenig Eyland geeft

,

Dat Holland niet en kent, dat Holland niet en heeft?

Ge-
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elooftet , Hollands Volclc , dat Godes eygen fegon

1 Holland is geplaetft, in Holland is gelegen;

Wat is hier menig Held, en menig geeftig man

,

Die wapens voor het Land, of Penne voeren kan ?

/"at hTer menig flag om uwen 't wil geflagen

!

T# ifler menig fchans met krachte weg gedragen !

Wat ifler menig fchip gefprongen in de locht

,

Terwyl gy , fonder loon , maer om de vryheid vocht 1

fel aen dan , fo je wilt u eigen fegen fmaken,

et hier een ryken BORN van alle grote faken ;

En gy, die van het Land een recht beminner fyt*

Leert hier u eigen Tael, en leeft hier uwen tyd.

S 2 O P
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AEN D. E N

Weerden > Eerweerden ende Hoogb'gcjcerdct

D. PHILIPS LANSBERGEN
Op zyn Boeck van 't gebruyek des

ASTROLABIUMS.

Gelukkich is de menfeh, die op ter aerden leeft

En des al niet-te-min tot in den hemel iweeft

;

Gelukkich is de menfeh , die , fchoon met vlees omvange;

En blyft noch aen het vlees noch aen de weerelt hangc

Gelukkich is de menfeh, die in dit jammerdal

Gevoelt wat eens de menfeh hier namaels wefen fal

Wat legghen wy geftaeg hier in het ftoff en w.oclen

»

En foecken onfen trooft in defe laghe poelen ?

De ziel, die niet en fterft, en kan niet ïtiüe ftaen,

En kan niet xyn vernoeght , met dingen die vergacn

Wel op dan myn Gemoet , foeclft elders u vermaken

En (lelt my nimmermeer u trooft in a.erfche faken ?

Maer gaet in tegendeel en brengt u gaïltfche kracht

Tot u vernieuden gheeft , die op den hemel wacht

:

Gaet met een innigh hert gheduerigh overmereken;

Gaet weeght met alle vlyt des Heeren wonder wereke

Prent die , myn weerfte deel; prent die in u gjhenu

En flyght geduerigh op , tot aen het hooghfte goet.

W
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fte nae den hemel tracht , moet vanden hemel fpreken,

loet nae den hemel gaen , jae door den hemel breken

,

Moet ftygen met den gheeft foo verr' hy immer kan ,

Daer noyt en is ghegaen het oog van eenigh man»

.ANSBERGE, lieve vrient , ;dit hebt ghy waerghe*

nomen

,

)it hebt ghy metter daet nu langhe nae ghekomen ;

lek fie ö weerde Man, ick die u langhe ken»

Den hemel in u ziel , den hemel in u pen

;

J wefen , u bedryfF, u fchriften » u ghedachten ,

)ie leeren alghelyck ons nae den hemel trachten :

Dit is u gantfche wit , u eenig oogghemcrek;
Ten goede van de Staet , ten goede van de Kerck,

fit boeck is myn getuygh , een boeck van grooter weerd.cn.

Iet toont ons inder daet den hemel op der Eerden.

S 5 ÖP
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OP DE

KORTE BESCHRYVING, enz.

V A N

ZUYTHOLLANDT
UITGEGEVEN

DOOR
Mr. JACOB van EYCK.

shnfprake tot den gunfögen Lefer.

^-sny, wien dit aerdigh Boeck eens moght beliandigl

wefen

,

Hoort vrienden, hoort een woort, eer ghy begint 1

lefen

;

Hoor toch wat hier de Fa«m koomt brenghen ae
den dagh,

En waerom haer geklanck gaet hoger als het plagh.

Siet! wat te voren lagh gedommelt in de jaren,
Verfoncken in den itroom, verjopen in cTe baren

,

Bdoopen van de vldet , en van het flick bedeckt,
Dat wort als van de doot hier weder opgeweckt

Een geeft van onfen tyt die laet een yder weten

,

.Wat dattcr voor een volck hier eertyts was gefeten

,

Wat voorrecht dat het had , wat Schilden dat h<

droegh

,

En hoe het menighmaeHyn ¥yant nederfloegh.
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Al koomt dan fchoon de Zee by wylen hoogli gedreven

,

De pen , de fnelle pen die kan al hooger fwevcn

:

Wel toont, dan Hollandts volck, jae kroont ons de-

fen man

,

Die al de werelt toont dat niemant fien en kan.

i6z8.

OP HET
B O E C K

Van den Godtfaligen , Weerden , Hoogb»

geleerden

D.D.JACOB van OUDENHOVEN;

Bebelfende de Befchryvinge van

OUDT-HOLLANDT,
N U

ZUYT-HOLLANDT.

wat iffer menigh Menfchin Hollandt nu gefeten,

Die wat ons Hollandt is noyt recht en heeft geweten !

Hoe menigh Huys-gefcl bevaert_een vreemde Strandt,

Die noyt en heeft gekent fyn eygen Vaderlandt

!

S 4 Wei
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Wel, Vrienden . bout de Zee» en fweeft met alle winden

Maer wat ons Hollandt geeft en iffcr niet te vinde*

,

Gy mooght wel elders gaen, maer Hier is uw' geluck
:

Want Hollant in hem felfs dat is een wonder-ftuck.

Ey fegt, die veeltyts hebt gevaren en gereden,

,Wacr zyn in eenen Ringh foo veel bequame lieden ?

Waer foo een wacker volck ? waer foo een overvloe

Die net en cierlyck is, en Vee en Menfchen' voet ?

Maer van dat Hollandt geeft is wonder veel te fchryven

Doch ick wil dat verhael op heden laten blyven

,

Dit fegh ick onderdies: Godt uyt een vollen fchoot I

Maeckt, als 'et hem bevalt, geringe dingen groot,

De daet heeft ons geleert, dat even kleyne beken»

Die uyt een fteylen bergh of hooge velde leken

,

Zyn eerft fchier niet bequaem te drencken eenigh vee

Maer namaels water -ryck, en als een kleyne Zee.

Een vliet van defen aert is Hollandt toe te paffen >

Dat was voor defen kleyn , maer deftig uyt-gewaiïen »

Het was eerft maer een Beeck , doch nu een ryck
Stroom

,

Het Was eerft maer een Rys , en nu een fchoonej

Boom.
Doch wat in ouden tyt door Hollandt is gevonden

,

En hoe het nader-handt, te famen is gebonden

,

En hoe het is geweeft en wat 'et nu vermagh,
En fey geen rappe tongh o0ck op een ganfehen dagh

Siet dit aenfienlyck werek , met grooten vlyt gefchreven

Dat kan u helder licht, oock in het duyftcr geven.

Ontfangt dit Hollants volck, en geeft den Schryve
danck,

Soo gee&- u Godt fyn Heyl . veel duyfent jaren land

01
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O P H E T

VOORTREFFELYCK WERCK
VAN

J O N C K-V R O U,

ANNA MARIA
van SCHUR MAN.

Waer in verhandelt wsrt bet ondt en bedenckelyck

vracpb'Jluck; of de tyt van
9

s menfcben leven

gefet of %eranderlick is; door den Hoog -acht-

baren en Wyd - beroemden Heer JOHAN van

BEVERlVrCK, alk geleerde onfer Een-

we , tot een Toetftcen voorgefteh.

Vj{ God een vatten tyt om hier te mogen leven

Heeft uyt fyn hoogtte macht de menfehen vóorgefchre-

ven,

Dan of men , door bdcyt , fyn ongeWifTen daghli

Afbreken» eer het dient , of langer recken magh>

Is vry een hart gefchil, en menigmael gedreven,

Waer over metter tydt veel boecken zyn gefchreven.

Veel pennen zynverftompt>veelgeeftenzyn vermocyr,

In 't fchynt noch, dat de twift gedurig hoogergroeyt.

S 5 Maer
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Maer t' wyl dit overhant de befte gseften dryven,"

Soo gaet een teere Maeght op defen handel fchryven.

En treedt in dit geheym , terwyl de meefte jeught

Is befigh over-al met ongefoute vreught.

Sy ftyght tot in de lucht met ongemeene wiecken,

Doorwandelt Roomen felfs en al de wyfte Griecken,

En al wat eenig menfeh in oude fchriften vont;

Maer Godes Heyligh Boeck dat is haer befte gront.

En daerom gaetfe valt- Wie fal het niet belyden ?

De dochter van den tyt die is aen haerder fyden.

Dus roep ick overluyt : O aller Maegden glans.

En alle* Vrouwen eer> maer fchande voor de Mans.

PBINCIPIIS OBSTA.

VJy die in u bedryf wilt leven na de reden

,

Ey fielt op dit gheficht een weynich uwe fchjeden,

Hier is een korte les , een les , die menich man
Tot rulle » tot vermaeck , tot vrede dienen kan.

EernS foo u jeuchdigh hert is vierich om te minnen

,

En valt niet aen het we rek met onbedachte finnen.

Denkt, vraegt, fiet , onderfoeckt en pleegt gefetfc

raet,

Als 't Peert is op te loop , dan komt de toom te laet

Indien ghy zyt geneyght om haeitig uyt te varen ,

f-iöui als geduerich wacht , en leert u foo bedaeren ,

W*
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Weeft veerdich in de weer , en dempt het eerfte quaet

Als 't Peert is op te loop, 'dan komt de toom te laet.

So haeft ghy quade -lucht voelt in de leden fpelen ,

En fteld geen faken uyt tot hert en langer quelen

;

Verdryft de Zeeufche koorts eer datfe vorder gaet>

Als 't Peert is op te loop, dan komt de toom te laet.

Wat fal ick groot beflach» en duyfent vreemde dinghen

Vermengen onder een , en hier te berde bringhen ?

Let in u gantfche doen , let op het eerfte faet

,

Als 't Peert is op te loop , dan komt de toom te laet.

OPSCHRIFT.
Boven de Poort van het Oude Vrouwe - Huys

tot DORTRECHT.

Ofct ! Hier werden onderhouwen

,

Oude, Koude, Swacke Vrouwen.

Trotle Vryfters, fiere Jeugt>

Siet, hoe datje werden meugt.

W><5

Op.
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OPSCHRIFT.
Boven den Schoorfteenmantel in de IVeeska*

met tot DORTRECHT.

V aders» als het ydel leven»

U, op Aerden, zal begeven,

Siet dan dat u herte peyft,

Dat de tyd van u verreyft:

Wild niet angftigh leggen vreezen,"

Voor uw' na te laten Weezen»

Hier zyn VADERS voor een Kind ,

Dat geen Vader meer en vind.

LOF



LOF- en ROUW-

GEDICHTEN,
E N

GRAFT-SCHRIFTEN
OP DEN

H E E R E

J.
C A T S,
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OP DEN

HERE J. C A T S.

Doorlugtig Regtsgeleerde ca Raadsman voor 1T
Land ,

Zoo wel als Digtcr » was de Roem van Brouwershaven

Wiens Edle gceftvrugt , in zyn Boeck , toont 't groc

verfland

,

Tot nut van jong en oud; om vreugd op deugd te ftaavei

P. DE LA RUÉ.



ROUW-DICHTEN op J. CATS. 28i>

Op bet Droevigb doch Salig Af-fierven

VAN DEN

WEL-EDELEN HEER

M Y N HEER'
ACOB CATS,

RIDDER,
Heer van Wulpen , Out Raet Pefifionaris ,

Stadhouder van Leenen , eji Groot

Zegelbewaarder van

HOLLAND en WESTVRIES-
t A N D , &c.

Godfalig gerufi den 12. September 1660»

Out 82. Jaren.

rV7ic fchreyt niet overluyt > Wie ftortet nu geen

WV traanen ?

Wie en beweegt lig niet? en wie is niet ontftelt?

loe! hier is ftofs genoegh, fal ick 't u noch vermae-
nen

,

Daer gy nu fiet den Roem van onfe Eeuw gevelt;

T Den
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Den adem ifTer uyt het Lichaem ftyf beftorveni

Dat leyt nu uytgeiïreckt, en geen bewegingh doet;

Syn ziele fweeft om hoogh, en heeft aldaer verworven

Een onbegreepen vreught , een vaft en feecker goet.

Wat heeft hy niet verlanght om 't leven af te leggen ,

Het gaf hem geen vermaeck, hy focht een vafte ruft.

Myn tongh is onbequaem , om voor u dit te feggen

,

Hoe feer fyn wenfen was de Kanaanfche kuft.

O Doot ! wanneer ghy komt aen myn Gordynei

fchuyven

!

(So fprack hy menichmael) ghy fult my welkom fyn

lek wacht maer naer het fap , van uwe lefte druyven

:

Want ick ben niet bcvrceft , voor foo een weynigh pyi

Dit is een grooten trooft: wie fou niet willen fterven,

Wanneer men wert geleert van foo een deftich man:

Wel een bedruckten Geeft , hier kan hy trooft vei

vrerVen;

Hier is de rechte grond, hoe datmen fterven kan.

>Jaer yemant mocht van my nieusgierich willen weten

Ey ! feght wie is het doch , die uwe Tongh foi

ftreclt;

Het is dien grooten CATS, den Vader der Poëten,

Die noyt naer waerdigheyt kan werden afgebeelt».

Syn naem fal niet vergaan, noch onder d'aerde woonen

So lang de werelt ftaet, foo lang men werelt vmt.

Syn naem fal eeuwigh fyn , fyn naem die fal men kr<*

nen > ï « • \ • „

Met kuren groen gepluckt , om fyn Papiere Kint.

Hoe kan ick wel te recht fyn milde gaeven melden

,

Die hy wel heeft getoont aen menich man en vrouw

Wie ryck is , vak veel fchaers, de miltheyt beurt f(

felden; m
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Wie ifler , die om hem dan noch niet wenfen fou ?

rie liet hy ongetrooft , en fonder lege handen

Oyt immer van hem gaen die hy niet wat en gaf?

ie fietmen nu bedroeft, de fchaem'le herten branden;

Siet daer dien troofter felfs, die moet nu naer het graf.

Godt ! ha4 't u belieft hem hier noch wat te fparen

,

Mits ghy nu had gefien fyn goet , en milden aert

;

eel naeckte leeden felfs, uyt liefd' hy den bewaren;

lek loof, den Hemel loegh , doen hy eerft wiert ge-

baert.

y was den weduwen gelyck een eygen vader

,

Der vreemdelingen trooft , wie viel hem niet aen 'tlyf*

f laet ons 't reght bellen , en kome noch wat naeder^

Al ift met hem gedaen , al fyn fyn leden ftyf

;

es winters quam het volck met honderden geloopen,

Dan deeld' hy meenichkleet, als Dorcas heeft gedaen;

i wie en fou niet fyn leven willen koopend

Maer och ! hy is niet meer , hy iffer uyt gegaen*

k kom nu tot befluyt, ick wil myn Dichten laeten,

Dies fegh ick voor het left : och ! had fyn wyfe mont

iet ftemmeloos geweeft; 't Had ons veelkonnen baeten,

De fpraecke viel hem fwaer tot aen fyn lefte ftont

,

y kon geen leeringh doen , hy kon geen lefien geven,

Hy was niet aen het volck, getyck hy eertyts plagh,

y moeite fonder fpraeck hem nu van hier begeven,

WatifTet; lieve Godt! wat ift £en droef geklagh!

aert nu voor eeuwig wel , ick wil u laeten ruften

;

Ghy fyt in 's Hemels vreught , en wy noch in de pyn

,

hy hebt wel eer geweeft op d'Engellantfe kuften

:

Ghy hebt nu 't Engel.int, daer ghy fult eeuwigh fyn-

T * oP
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OP HET OFERLTDEN

VAN DEN

DOORLUCHTEN HEERE,

J A C O B C A T S

RIDDER,
Hecre in Wulpen , Out - Raadt - Penfwnaris

,

Stadthoader van Leenen , Groot

Zegelbewaerdcr van

IIOLLANDT ende WEST-
VRIESLANDT, &c.

Geftorven den 12. van Herffi - Maandt , /« <fe;

y##re 1660. op fWÉ Maanden na hst

$ifte Jaarjyns Ouderdoms.

V_/ Grootc Vader hoe blinckt ghy nu als een fter

Aen 't.koftlyck Hcmel-dack ! my dunckt ick fie van ve

Uyt uw doorluchte pruyck de fchitterende ftralen

In myn boetvaerdich oogh, ziel dringent neder daler

't Sy ick aenfchouw de pkets daer ghy voor defen.placl]

Ten diende van 't gemeen en van uw lyf-geflacht

De
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De Godts-dienft, Heylich, na Godts wet en woort
te vieren;

't Sy dat ick ooge cp uw onfterffelycke Laurieren
ifer boven Pindus en 't Thebaenfche Helicon
Op Neêrlants kruyn geplant , ghy blonckt eerlt als eon

zon

In Hollants Capitool, als Neitor te Mycenen,
Ghy waert een Cicero , en Cato , daer met eenen

vlinfame kracht van reen, en achtbaerheyt fich paert,

rot dat ghy fat van 't Hof , en Staet » en Ampten
waert»

Om eenfaem in uw fchoone Aonifche Valeyen

Op d'oude harp en luyt uw doodfang te bereyen,

3ie harp en luyt» foo foet, foo edel van geluyt.

Doorluchte Vader, ach! ick fie ghy fckey /er uyt,

Uw fnaerfang is ten ende, uw pefen fyn gebroken.

O falige oogen foo geluckig toegeloken

!

tfy vleit, hy ftreelt de doot, hy ftapter in 't gemoet,

Soo hert verlangende als een Bruyt haer Bruygom doet;

Hy brandt, en blacckt, om by fyn Bruygom te ver-
nachten »

HetPaefch-lam dat hy voor fyn faligheyt fiet ilachten

J. CABELJAU, J. C,

T,3 ROU W
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ROU W KLACHTE
Op het Overlyden van den Ed. Groot*

Achtbaere Heer ,

DE HEER
JACOB CATS

:

RIDDER,
dfgezant > Raedt - Penfionaris , Stadthouder

van de Leenen , ende Groot - Zegel-

bewaerder van

HOLLANi ende WEST-
VRIESLANT, &c.

Oudt gcweefi zynde den 12. September

Jfono 1660. 83. Jaren»

_L>^e bleecke Doodt die niemani fpaert»

Heeft doen affcheyden van der Aert,

De Vroome Ziele CATS zyn Geeft,

Die nimmer Hel noch Duyvel vreeft,

Een Heer die om zyn groot Verftant

,

De zwaerfte Lasten droegh van 't Lant:

Hy was een Zuyl van Achtien Leen;

In noot een Schatter van de Steen.

Eeii Redenaer aen Hollants - Hoff;

Een Raets-Man van des Heeren LofF.

Een Steun -Star! van Gods Ware Kerck>

Een Iveraer in Heyligh - Werck,

Zoeck
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Zoeckt yemant ZieJ nu Ritst in Kruys ?

Komt yry in CATS zyn Wercken tuys:

Die wyzcn aen (als op een Ry)
Met reden wat de Werelt zy.

En dat -men volge Christi Spoor,

Ea God alleene geef gehoor,

Die 't AL alleen, wat wefen geeft,

Van Niet tot Yet, Gefchapen heeft.

God- horig -menfch, vol Hemel lust,

Befchout daer in uw 's Herten -rast:

Zoeckt vry «her in, Aendachte Ziel,

Een Balfem, die uw oyt beviel.

Ick bid u leest zyn Heer'lyck Werck ,

En neemt wel op den Inhoud merek.

't Zyn Bloemen uyt het Paradys

;

't Zyn Vruchten om te worden Wys.
't Zyn Schatten die geen Roest verdooft

;

't Zyn Peer'len die geen Dief en rooft;

't Zyn Planten uyt des Heeren Hoff,

Van Heyligh , en van Hemel -StofF:

Men vind 'er Kennis van de Zond',

En blydfehap uyt des Heeren Wond':
De Soete Naam van Jefus doet,

Dat zelfs daar in ons Kruys valt zoet

,

Wat trooft ons uyt de Boete fpruyt,

Druckt hy door Chrifti Lyden uyt

:

Hoe 's Hemels Heyl en Zaligheyt

Door 't Waar Geloof ons is bereyt;

En hoe men Gode boven al,

Uyt 's Herten grond' beminnen zal

:

T 4 Hoe
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Hoc dat wy zyn met God vereent

,

Die voor ons heeft Rantfoen verleent,

Waar door de Menfch zig zelfs verfaeckt,

En zoo op Aerd' zyn Hemel maeckt:

En zoo een reyne Ziel ons doet,

Steets ned'rig wefen van gemoet.

Zyn Zellif- Srryt ons naetict verkaelt

,

Hoe d'arme Ziel op Aerden dwaelt:

Heyl-zaligh ! hy ons daer in leert,

Hoe dat men God, en Menfchen Eert.

v Dies moeten wy het quaed verfmaen

,

En fteets het goede nemen aen

:

En leven onbefmet en kuys:

Ons Lichaem is te broozen huys.

Dies moet men d'Ydelheden vliên

,

En heylzaem ons bekoringh zien,

Waer in dat Lydfaemheyt beftaet,

Geeft Jofephs Suyverheyt ons Raet.

Wie dan zyn Werck met aen dacht leeft

»

Verheught zigh waerlyck in den Geeft;

Het wyft ons aen, met Traen- gebeên,

Tot Chrifci fpoor, ten Hemel heen.

Vermaekt u in dit Hemels -Hoff,

En haelt 'er uyt een Heyligh - loff

:

Een Stoff, die 's Menfchen -ziel geneeft;

Wanneer men God in beven , vreeft.

Geluckig is hy , die God pryft /

En met hem in den Geeft verryftj

Om zoo volmaeckt weer op te ftaen

,

Dat hyYmet CATS, by God magh gaen.

J. ORIZANT.
Futute ö3

Amort. \
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OP HET OFERLTDEN

VAN DEN

HOOG- GELEERDEN HEERE

J A C O B C A T S,

RIDDER,,
Heere in fFuIpen , Oudt • Raadt - Penfionaris

,

St-adthonder van Leenen , ende Groot-

Zegel - bewaerder van

HOLLANDT ende WEST.
VRIESLANDT, &c.

Ge/lorven den 12. van Hcrfftmaandt , in den

Jaare 1660. op twee Maanden na het

83/^ Jaarjyns Ouderdoms.

IN u treet in 't Rouw gewaet, de gantfche Hellicon ,

En fclireyt van traenen vloet,ccn tweeden henghftebron
\

Op 't lyck vier van den CATS , een Phxnix der

Poëten;

Die met een braever Geeft als andere was befeten

,

T s
Apol-
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Apollo , feer bedroeft , die fcheurt fyn krans van 't hooft

Om dat de fnelle doot, hem van een vrient berooft;

Minerva, treurt haeraf, de Mufen doen haer klachten,

Hoe fou een fterflyck meafch , dees droef heyt dai

verfachten ?

Hy fcheen oock Goddelyck, aen wien den Berch Parnas

Alleen maer tot vermaeck , en tot zyn woonplaets was.

Hy leeft noch' in fyn doot, al is de ziel vervloghen ,

Syn wercken na fyn doot , doen ons de Man beoogheu

-Maer Hollandt evenwel, beklaecht haer ongheval,

Van hem, die haer wel eer, verftreckten tot een wal.

Die fturf voor fyne doot , en leerde voor fyn fierven

Het werelts te verfmaen om 't Goddelyck te erven,

En koos de eenfaemheyt vcrr' boven 't prachtich hof,

En bouden fich een huys, een woonplaets in het ftof,

Op dat hy fynd' uyt ftof, altyt met fyn gedachten

Het aertfche fou verfoen' , en 't hemelfche betrachten

Nu hebt ghy ecnfaemheyd , nu hebt ghy ware ruft,

U leopbaen is ten end', ghy zyt al op de kuft,

Dae.r ghy voor defen waert alleen met u gedachten :

Daer fat in eeuwigheyd voortaen u Ziel vernachten.

Ghy zyt , hoe out ghy waert ons noch te vroech ontruckt

j

't Geen meenich arme zielbenaeuwt maeckt, en bedruckt

Ruft dan ó waerde Ziel! geniet die fchoone fchatten 5

Die in dit aerdfche dal voor ons niet zyn te vatten.

Vaert wel Heer CATS, vaert wel; ick fegh voor 't lefl

adieu

,

Hier nae in 't Hemelryck , fie ick U op een nieuw.

Iter ad fuperos Gloria pandet.

THEODORUS BUSERO.
OP
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OP HET

DROEVIGH AFSTERVEN

Van den Wel - Edelen Hoochgeleerden Heere ,

M Y N HEER
JACOB CATS,

RIDDER,
Out - Raat • Penfionaris , Stadhouder van

Leenen , Groot Zegelbewaerder van

HOLLAND en WEST-
VRIESLAND.

Overheden den 12. September , i<5<50»

Out 82. Jaaren.

e Dood was in de weer \ en heeft haer plompe
SchichtenD

Cewet» om yets op d'aerd byzonders uyt te richten ;

' En heeft d'Heer CATS gewont in fynen Ouderdom >

De fchicht vloogh doqr het hert, met ftil en xacht ge-

drom
,

Fn qnetlte 't Ingewant waer door hy quam te ftranden

Op d'Oever van de doot, en zagh de vruchtbrc landen :

Dat



3oo ROUW - DICHTEN
Dat Heyligh Sion , en dat nieuw Jerufalem ,

Voor zyne oogen flaen > en hoorde d'Engelen Hem

,

Aen wekkers reyen hy oock Deelgenoot fal werden;

Geluckigh» die in 't goet tot 't lelie toe volherden >

En die gewapent zyn met 't Chriftelyke fchilt,

Daer Duyvel, Doodt, en Hel, haer tanden op verfpilt

Nu heeft de Dood die Bloem, die haer inwendich klcede ,

(Van haeren Stamboom) met haer fnoeyen afgefneede;

Nu iffe gantfeh verdort , hoe aengenaejn ze wa« ;

Sy ftaet niet weder op , maer leyt plots in het gras.

Syn Breyn , het wclck Apol» met waeter gingh befproeyen ,

Geput uyt d'HenghïteBron , dee tot ons ïtichtingh vloeyen

Op 't hagel wit papier de Burgerlyke Plicht

Uyt liefde voortgebracht , in evenmaet gedicht.

Hier ziet men Jofepb en Zepbyra 't zaemen ftryden ,

In onderlinghkrackeel, d'ontrouw wyekt vanterzyden,

De Trouw biet tegenftant , en plant haer zetel daer

,

De kuyshcyt is by Hem , de geylheid is by Haer

,

Jjjuerus wyt vermaert is op den Throon gezeecen,

Van eer , zyn Huysvrouw oock , maer zy wert neer
gefmeeten

,

Om ongehoorfaemheyt die zy haer man toedroegh;

Dies Jjjuerus haer voor Ballingh heenen joegh»

En zontfe na een kuft , om daer haer' tyt te lecven

:

Dit heeft zyn Swaeneveer tot onderwys gefchreven.

DeMaegbt, de Vreyjler , Bruyt , de Chrijlelyeke Vrouw,
De Moeder, en de Weeuw onthouden van de Trouw»

Is t'faem het Huwelyck, waer in zyn gulde wetten,
Metaele Zuylen zyn , daer op men zich mach zetten»

Onwaggdyck ter neer en fteunen op haer kracht,

Daer is noyt Vrouwspcrloon in ongeval gebracht,

Die
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Die 't fpoor zyns leiTen heeft gewilligh naegetreden ,

Noch die zyn zinnen liet op Redens-aenbeelt fmcden.

De Siegeivan de Tydt, wert van ons opgedaen

Met ongcmeene glans , en tart de heldre Maen

;

De Spreucken daer zy meê ter aerden in gelaeden

,

Syn vol van Neétar , die de Gooden kan verfaeden ,

Met acngenaeme fmaeck. De- Trouw -Rmgh kryght

een beurt

,

Die op de toets voor goet van Schrand'ren is gekeurt.

Door hem is Beverwyck veel hooger op geheven

,

Om dat hy heeft zyn werck veel fchoonder glans gegeven
t

Met zyn gefpleeten fchacht; als oyt een Schilders hant

Deed met Penfeel, en Verw.tot cierfel van de Want.

Zyn booghen Ouderdom , en eenfièm Buyte leven ,

En Hof-gedacht en zyn by hem in 't breet befchreven:

Die hy bedacht heeft op zyn Woonptezts Zon ighvliet >

(Waer door een zyplcnd natuyt duynen henen fchiet)

En veel gedachten die by hem zyn opgenomen

,

Voor nutte leffen. Hier fietmen op Schouwburgh komen

De fchoon' Jfpafia, een Hechte Herderin,

Van 't Woudt, hoe zy verwerfdt door fchoonheydt

Cyprus min.

De Huwelycks Fuyk , die is van hem alleen geweven

,

Met fpoelen van zyn breyn ; Minerva had gegeven ,

Het gaeren tot dit werck. De Dootkift komt nu voort >

En toont den levenden» hacr naeuwr en enge poort

Om in te gaen ; maer als men dan lal zyn geftorven ,

Soo heef: men voor de Aerd', die woonplaets maer ver-

worven.

Een Oudt man , en de Doodt , zyn t'faem in diep gefpreck^

Het Licbaem , en de Ziel, befluyten beyd' het heek;

Dit
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Dit is te faem een Boeck » vcrciert met kopere Plaeten

,

Dit is ons Teftament, dat hy heeft nagelaeten ;

Nu ruft zyn Lichaem , op een uytgepickte Dons

Van fachte Pluymen ; 't groen belauwert hooft dat ons

Soo meenichmaelen heeft voor Cato kunnen ftrecken,

Om valfche Jaegen door zyn wysheydt te ontdecken ,

Leyt als een doode romp ; zyn oogen ingepuylt,

Zyn mont en gulde Tongh , daer in te voor gefchuylt

Heeft de welfpreeckenheydt ; die Tongh , die in de landen

Der Britten wyffelyck, tot welvaert defer Stranden,

Gefprooken heeft ; die Tong , die by den ftrytb'reZeeuw,

Geweerdigt was > als by het wilt gediert den Leeuw

;

Die Tongh die in den Raedt, foo dickmaels heeft ge-

-fproocken

,

Door wekk de Deught geloont is en het quaet gewrooken

Leytonbeweechelyck, aen het verhemelt valt;

Zyn kaecken kout als ys , zyn handen van Albaft ,

Gehouwen , die de Pen zoo vluchtigh konden ftueren ,

Die leggen als een Stadt ontbloot, van gracht, en mueren

En daer de Huyfen zyn , tot puyn op een. geftort

;

Dit ift dat in zyn werck" van ons gelefen wort

:

Ve doodt is myn gefangb f die wil ick nu befcbryven,

lot my de lefie Stuyp , de vinger Jal verftyven>

Tot my het killigb hitt, zal vriefen in de Pen ,

En tot ick op bet left geen Letters meer en ken.

Zyn Vingers zyn nu ftyf > den inckt is al bevroofen ,

£ Zie wel een tydt'voor handt, die alderhande Roofen

Ontluycken fal » en oock het Zorghvlieds Bloemendall *

Maer 'k z
:

.e geen tyden die, dien Inkt ontdoyen zak

De ftercke beenen die zyn Lichaem onderfchraegde

,

(Sterk na haer ouderdom , waer af mên zich vertfaeghde

,

Dat
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Dat foo, een oudeftam, van twee en tachtigh Jaer,
Gingh Tonder kruck foo ras, als of'teen Jonghmanwaer)

Die leggen uytgeftrecltf , zyn volle merrigh fchoncken.
Die lullen werden van de wormen uytgedroncken.
Daer werthy opgeheft, met Armen van geween,
En bittcrlijck: gefchrey , en brenghen hem foo heen

,

Naer 't kleyne houte kluys; nu moet hy d'aerde derven
En voor dat Luit- prieel, de Dootkift macr verwerven;
Doch uyt die nieuwe piaets, fal fpruyten naderhandt
Voor hem het eeuwichlijck, en langh beloofde Landt.

Hier. leyt den Grooten CATS, den Vader der Poëten,'
Verloït van 's Weerelts ramp , en moeyelyke keeten

,

Helaes! wat is den Menfch, hier in dit Aertfche Dal?
Een fchaduw die verdwijnt, en noyt weer komen fal -

Een Ademlpoze Romp, eenlock-aes voor de Pieren,

Een onbeweechlijck Riff, fpijs voor onfichtbre Dieren.

Hier leyt den grooten Man, die yeder wetten gat,

, Die ons befchut-ten met zyn wyffclijcken ftaf

,

/oor 't vrceffelijck getier van Buytenlantfche Leeuwen,

iier leyt de groote hoop van Dortenaers en Zeeuwen :

lek hoor de Kloeken met een droevich naer gebrom
Verkondigen zyn doot, ick hoor het volck al om

iet onverwacht verlies run defen Man beklaegen

,

Ên roepen uyt; ö Doodt! verfoeyt-zijn uwe laegen,

Die ghy befteecken hebt» op dit pryswaerdich lijck,

Wiens hooft » noch onlangs front vol Lauweren te prijck

:

)oe hy den Koningh op zijn Errif- troon begroeten;

"iy viel lang voor dees tijdt demoedich voor u voeren.

En was niet eens vervaert; ö Doodt voor uwe fchicht
j

Hy fach de baeckens en u overhelder Licht.

Zijn
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Zijn Stamboom moet nu met zijn dierbaer Lijck verrotten

,

Maer zijn beruchte naem zal niemant nimmer knotten.

Hoort , Dragers , eerft een woort , eer gy nae binne treet *

Weet eerft, wat waerdigheyt ghy aen d'Aerd befteet;

lek zie daer op een Baer met traenen in de oogen

,

Met een bedruckt gemoet, en machteloos vermogen»

Die kleyneDootkift ftaen , dat fal zijn woonplaets zijn

Zoo ruft men in zijn Doodt, nae wereltlijcke pijn

:

Weet , dat ghy fulcken Schadt fult op uw Schouders
draegen

,

Wiens derving meenich fal befchreycn en beklaegen;

Geen waerder Schatten dan , de v/ijsheydt van een Man *

Die ons op 's Weereldts zee , te rechten ftuyren kan

:

A]s grooten ftorremen van Staetzucht 't Schip feer treffen;

Vangh aen dan moedigh Volck , de Dootbaer op te heffen

,

Den Rouw zal volligen , uyt meenich Rouwkaros,

De vafte vlechten van de Muzen hangen los,

Om met weemoedigheydt de Lijck - ktfïht te vergrootcn

,

En ieders wangen zyn met Traenen overgooten
,

En volgen feer bedruckt, het Lijck tot in de Kerck,

Die daar belaften dit, te fchrijven op zijn Zerck.

D it is de kleyne Ruftplaets van

De wyfe CATS, die groote Man,
Dis niemant in de Rym-konfi iveeck ,

Tot dat zyn flaeuwe Ziel befiveeck ;

Hy was een Pbcenix op der aerd :

En al de Wereldt door vermaert:

Wer ruft de eer van Zorrighvliet,

Die eertijds Groot was 9 maer nu, Niet.

J, PO^AERT. *

AN-
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O P HET

DROEVIG AF. STERVEN
Van den Wel -Edelen Hoogbgeleerden Heere

MYN HEERE
JACOB CATS,

RIDDER,
Out - Raad Penfeonaris, Stadhouder van Lèe-

nen , Groot - Zegel bewaarder van

HOLLANT en WEST-
VRIESLAND.

Overleden den 12. September , itftfo.

Out 82. Jaren.

W at geeft de doot veranderingh
1

?

Een Bloem die favonts jeughdiqh ftingh,

Is in den uchtent wel verfleutt,

En haer blaeden kleyn gefchenrt,

Wanneer een harde wint opwoey>
Die haer belette in den groey.

Hoe broos hoe teer is oock den menfch!
Zyn herten lust en vollen wenfch,
t)ic hy hier op der aard geniet,

Is fchyn van vrcught en anders niet.

Wd
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Wel zalich <lie fterft in den Heer,

En uytbreyt, voor zyn dood, zyn eer;

. Die levende zyn Dootkift maeckt,

Daer hy dan na zyn dood in ratckt;

Die Man en Maeghden Wetten geeft,

Na wekken dient te ?yn geleeft;

Die heeft een Ridderlycke?i naem
,

Tot booge Ampten is bequaem,

Stadtbouder van de Ltenen is,

En doet dat niet gemeen en is;,

Die tot een groote trouwheyts pant >

Bewaert bet Segel van bet Lant,

Die van den Nederlandenen Staet,

Gefonden wort in Ambaffaet,

Die naeckte arme luyden helpt,

Om dsr de kouw haer overftelpt;

Die van een yeder is bemint,

Om 't fpreeckende Papieren kint;

Die door de hulp der Ryc'ke Tas,

Van Sorrigbvliet den Bouwheer was,

Diens kaers is daer facht uyt gegaen

,

Nae dat ze lange had geitaen,

Te fmeulen op den kanddaer

,

Waer aen het leven loopt gevaer.

De dood ontziet noch eer noch ftaet,

Een nieuw gekochte kruyk die gaet

Zo langh te water tot fe fplyt

,

Zo is het met der menfehc tyt.

J. POI.AERT.

DOOT
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DOOT-KKACHTE
OVER DEN

Edelen Hoo^b - geleerden , tVytberoemden

. H E E R E

J A C O B C A T S,

RIDDER,
Inxyn leven Raed- Penfionaris . Stadhouder

van de Leencn, Aegistermecfter , ende

Groot Zeghe.' - Uewaerder van

HOLLAND.
(herleden op den iü. September , i<56b.

Liet Gras is nu tot Hoy , men houd al op van mayen,
)e Scyffem heeft ge'.aen, men Her die niet mterfwaven.
Maer wat ophouden mach, het zy in 't kort oï langh
DeSeyflem van de Dood, gaet altijdt haren gangh!

)ie fwiert noch over al , vernielt de i.leyr/ en grooten
00 in de laghe huc

, als d'hooch verheven flooten ,
'

En fpaert noch jong noeh oud : d;e heeft ons nu berooft
Van dien vermacHenCATS

, en iyn grijs harich Hooft
: Is waer hy heeft bereyekt feer hoo-e levensjaren
4aer 't derven van het licht komt ons altyt befwaren
En of a! G-hoon de go* op 't bmrfte heeft geftradt,'
Soo ift doorgaens te vrocgh wanneerfe nedeuhe't

'
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Hy is het die wel eer de hoogte mofte pcylen,

Daer 't Schip des Vaderlands fou veyüglick op feylen

;

De gisfinge ging vaft die hy maeckt' op hei: glas.

Syn wyshey. was de Naeld van het geheel Compas,'

Hy moft het meeten al, hy molt het al af- tellen.»
.

Hy moft nafien de wind , hy moft de ftreecken ftellen

,

Waer op men aengaen fou, foo by dagh als by nacht,

Tot dat hy 'tgroote Schip in d' Haven heeft gebracht:

Doch midd'ler-wylen hy noch woelden in 't regieren

»

Om door de baren heen voorfichtigh 't Roer te ftieren»

Soo dacht hy ftaeg op 't eynd , hoe hy nu zynde oud

Sou kunnen leven ftil, en fchuylen onder 't hout:

Hy kieft daar op een plaets in 't midden van de Duynen

,

Die hem de rijcke Zee vertoonden van haer kmynen,

Daer hy geen groenten vond, noch welbegrasde Kley,

Maer wel het dorre Sand, end' cene fchrale Hey.

Daer heeft hy eenen ftryd met de Natuur begonnen,

Die hy door zyn vernuft end' arbeyd heeft gewonnen

Als hy het gulle Sand heeft op een hoop gekróón

,

Tot Wallen end' een Berg, en die befet met fóón.

Hier heeft hy in geplant veel kruyden ende bloemen

,

En vruchten van der aerd, hoe dat men die mag noemen;

Oock is daer alle flagh van Boomen in geraeckt,

Waer door dien Duynkant tot een Lufthof is gemaeckr.

Hier ging hy onder 't lof van groene telgen wand'lcn ,

En met een vriend of twee van deugt en wijsheyt hand'len ;

Of fat by 't water neer , of in een ander hoeck

,

En las tot zyn vermaeck, of oeffening ia een Boeck:

Maar meeften tyd hield hy hem befich met het Dichten

»

Waar in hy overtreft, de heevlijckfte Lichten;
~~~

BIhI
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Blijft oock in Holland niet , maer vliegt tot aenhetend

Waer oyt ons Moeders tael in Neêrland is bekend;

Hy werd wel in ons land, maer buyten meer geprefen,

Daer hy meelt is geacht , daer hy meeft werd gelefen

»

Ons Jand is veel te kleyn, op dat het hem befluyt,

Syn eer -lof is te groot, en beril ter zijden uyt

:

Die door 's Lands palen brack fal door den tijd wel breken,

Sclfs na veel hondert Jaer fal zyne Stem noch fpreken

,

Sijn Boeken fterven noyt: zijn TROUR1NG fal

beftaeo

,

Tot dat het nodig werek van Trouwen fal vergaen.

Maer, laes ! wat helpt ons dit > wat kan het ergens baten?

Hy is van ons geruckt , wy zi;n van hem verlaten.

Wat lullen wy nu doen ? ons tranen laten gaen

,

't Hayr trecken uyt het Hooft , de borft met handen flaen?

Neen Vrienden, Neen > daer by en moeten wy niet blyver >

Soo hy noch fpreken kond , hy foud' ons felfs bekyven

:

Hy is van pijn verloft, hy is 'tquaet door-geftrêên >

Hy is na boven toe, en wy zijn noch benêên.

Hy is ons voorgegaen , wy moeten hem na treden

,

En letten op zijn doen, en luyfteren na zijn reden

,

Sijn Rijmwerck ons vermaeckt , zijn SORGVL1ET
forge weert,

Sijn Voorbeeld' leven ons, zijn DOOT-KIST fterve»

leert-

W. dr GROOT.

[

^© ê
* V 3 GRAFT-
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GRAFT-SCHRiFT.
V raeght ycmand wie dees Zerck bedeckt?

't Is JACÖB CATS , die opgeweckt

Sal worden weer tenjonghften dage:

Een vroom, doorluchtich, feer v-ijs Man,
Daer yeder een nu lof fpreeckt van ;

Wiens doodt dat veel ARMEN beklagen»

B. ROEHOF.

GRAFT-SCH Ri-FT.

VAN DEN

H E E R E

JACOB CATS,
D<e flechtfte wederhelft ; van twee die t' famen waeren

Dat CATS hiet, legt alleen te nieucken in dit graff,

De bes; is uyt een huer van dry en rachtich Jaeren

Gefcheiden, met den roem, die haer haer waerdegaf»

Soo weinigh isgenoech» daer veel waer weinig feggen;.

De Ziel leeft verr' van 't lijf, tot dats 'er weer natael,

De naem door Nederlant : laet dit geraemt wat leggen

,

Al fchynt CATS eenmaal doot, foo leeft hy noch
tw.eemael.

A N-
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ANDERS.
V^ATS light hier in : neen ; waer het CATS
Het waer een kift vol tonnen fchats

:

Nu is maer CATS zyn Cas begraven ;

Die Cas , wel eer vol fchat van gaven ,

Die gaven» daer men CATS acn kent,

SocKverr de Son rijft en belent.

Dat hooit, daer in die finnen wrochten ,

Die foo veel fins ter werélt brochten,

Die oogen , dat verfleten paer

Van lefen wat leeswaerdich waer.

Die ooren , fo bedaert gebooren

,

Om woord en wederwoord te hoörcn ,

Die mond» foo maetelijck getucht,

In drooch' en vochtige genucht •

Die tong , die lippen » foo veel reifen

,

Van die Doorluchtige gepeifeii,

Dien onuytputtelicken geeft

De tokken wijd en ^ijd geweeft.

Die handen, en van die twee handen ,

Die rechter die de Nederlanden ,

So mecnich Staetelijck vermaen ,

So men'ge vreucht heeft aengedaen,

So menigh bladt heeft naegelaten

,

Daer al dat lefen lieft afpraten ,

Daer al de naer-eeuw een gefchal

Van lof en eer afmaecken fal

,

V 4 Die
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V Die rechter noch, die met de weelde,

Die haer des Hemels gunft toe deelde ,

Voord' arme dieder noch afleeft,

So Chriftelick gewoeckert heeft;

Dat porcelein leght hier in fcherven,

Hoopt gy in Godts genaê te fterren.

Gact, Lefer, en wenich nae den dach>

Dat het 'er niet meer liggen mach.

CONSTANTER,
c I 3 b c t X,

GRAFT-
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GRAFT-SCHRIFT
VAN DEN

Voertreffdijcken en Hoo§hberoemden

H E E R E

JACOB C A T S>

Out - Raadt - Penfionaris , Bewaerder van 'i

Groote Zegel , Chartres en Regi'fleren.

Stadhouder van de Leenen , van

H O L L A N D, &c.

Hier ruft den Ridder CATS » wiens naem fal eeuwigh
leren

,

Die met zyn Rijm -pen heel den Hengft-bron lcdigh

fchreef

.

So dat 'er weynigh voor een ander overbleef.

Door deugd en wetenfchap wierd hy tot Staet verheven :

Syn Schriften hebben hem d'onfterfliickheyd gegeven:

Syn Rymen, die hy fchreef met klaeren heldren int'

Die hebben hem gemacckt by duyfenden bemint,

Waer door hy Nyd en Tyd en Dood voorby fal ftreven.

Op Sorg- vliedt gafhy fich HofHacgh en ibrgenmoe:

Nu gwgh nY faej van daen na 't eeuwigh Rufthuystoe.

V 5
So
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So boven andere de Dicht - kunft is te pryten

,

Die 't meefte volck behaegt; fo is de Heere CATS
(Aen wiens Gedichten meer als eene Toanefchats

Denlefer heeft verfnoept) de Lof- krans toe te wyfen.

E P1TJPHIUM
Celeberrimi &? Perillujiris virï

D. 7 A C B I C ATS II,

E Q.U I T I S x &e.

V^ondïtur hoc tumulo toto cantatus in orie

Palkdis £f PbM CATS1US mus amor

:

Cui faciles vena manarunt divite verfus .

*

Multaque Caftalys pagina fluxit aquis,

Nullo dottrina qucefitum noiïien ab av$

Excidet : ingenio ftat fine morte decus.

J. WESTERBAEN.

*&.

GRAFT-
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GR/\FT-SCHRIFT
VOOR WYLEN

Den Ed. Groot •Abtbaren Heet %

HEER,
J A C O B C A T S,

In zyn leven, Ridder, rf-gefant, Raed*

Penfmnaris , Stadhouder van de Leenen

en Bewaerder van het Groot Zegel van

HOL LA NT en WEST-
VRIESLAJMT, &c.

Overleden op Sorg- Vliet , den 12. September*

1660. In het Ssfte Jaar fyns Ouderdom:*

Incontaminatis fulfit honoribus*

[lier leydtde groote CATS, de Princc der Poëten ,

3e braeffte Geefl , die oyt in menfehen heeft gefeien

,

Een P.urger-Hecren Zoon, een Ridder, een Ge!ant>

De Wyfte Raedsman van 't Vereenjght Nederland.

DR
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Die , langh de grootft' > op 't eynd' hem felven gingl

verkleenen,

Bleef Hollands Zegel- vooglid. Stadhouder van de Lee

nen>

Ontvlood de forgh' en bouwd' een Swg vlied aei

de Beeck,

Daer hy den Aerdfchen lof en 't Hooffche Hof ont

weeck

;

Wiert Meefter van fich felfs ; daer hy, om Godt H

loven

,

Heeft willen eanfaem xyn, verlaten en verfchoven.

Een vry , een Hollands hert, en een rechtfchapei

Zeeuw

,

EenPhoenix van zyn tyd> een Orpheus van ons Eeuw

C. BOEY.

GRAFT
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G RAFT-SCHRIFT
OP HET STERVEN

Van den Wel- Edelen Hwghgeleerden Heer,

M Y N HEER

JACOB CATS,
RIDDER,

Out 'Raat Penjionaris, Stadhouder der Lec-

nen , ende Groot Zegelbewaerder van

HOLLAND T.

Overleden op den i z. September , 1 660,

Xlier rust Heer JACOB CATS, die fclre in zyn
leven

,

Sich uyt den onrust gingh , in ftille rust begeven

,

Daer hy het al verliet» zyn huys, zyn ftaet zyn hort,

En evenwel behielc, zyn eer en hooghile loff.

En nam tot zyn vermaeck;. een huys omringht met
boomen

,

Dat eenfaem Tonder buyrt, in Duyn (lont, daer de
ftroomen

,

Van
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Van Beecken rondom vlicn: en door zyn wys ge-

bied

,

Liet fchryven op de Poort dees' fpreuck van Ssr*

rigb vlied;

Het welck zyn oogmerek was» foo dat hy fonder for«

ghen

Voor Ydelheyt , zyn tyd , van d' een tot de andci
Murghcn

,

In Gods -dienst w«uw' hefteen ; ja telde digh op dagh,
Gelijck of hy de Doqd, geftaae.h voor Ooghen fagh;

Hy maackt zyn Doo -kist felfs, doch niet van eyck-
ken deelen ,

Maer fuyvre PoeTy, die hy fich won beveelen;

Tot rustplaets voor de Ziel, de ziel aen God om
hoogh

,

En was niet eens beforght» waer heen zyn lichaera
vloogh

,

Nu heeft CATS eeuwigh rust, zyn ziel leeft in den
Hemel,

Nu heeft hy recht optvlught , de forgh in 't Aertsch
gewemel.

H. BRAND.

GRA]
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GR AFT-SCHRIFT
OP DE

BEGRAAFFEUIS-PLJATSE,

Van den Wel- Edelen, Hoog geleerden Heere

,

êndë MEESTER

J A C O B GAT S,

RIDDER,
Heere in Wulpen , Out - Raadt - Penfimaris

,

Stadthouder van Leenen, ende

Grovt Zegelèewaerder van

HOLLANDT ende WEST-
VRIESLA4\r DT, &c.

Gefi§rv$n den ra. van Herfft - Maandt , in den
' Jaare 1660. op twee Maanden na het

83/^ Jaar Jyns Ouderdoms.

'ucht! Kamer van hetRcclat; van'sLandsgehymenis';

tant

De

tocht! Kerck; iïichtl Armen - Huys. Vraagt yemant
wat 'er is ?
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De Doodt ! heeft weg-geruckt ; In d'aerde neer

doen vallen»

De Voor - fpraai< , Voefter-Heer, de Zuyl van defen
allen

Staa Leéferl dcfe Zark dekt JACOB CATS . dien Heer

!

Die 't Landt met wyfen Raadt; 't Lees-gierig volck met
Leer

,

In Dicht- Konft, heeft gedient. Op Zerg -vliet met
Gebeeden

,

En Godts - dienft , zynen Godt : met Liefde , Chrifti

Leeden.

Tot dat hy 's levens zat , zyn Kruys heeft af-gelert

:

Verwachtend* hier in Ruft , het heyl der eeuwigheit.

J. STERMONT.

OP
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OP DE
GRAFT-STEEN

Van den Wel -Edelen Hooghgeleerden Heer,

M Y N HEER
JACOBCATS,

RIDDER,
Heer in Wulpen , Ou * - Raet - Penjionaris ,

Stadhouder der Granffelikke Leenen ,

en Groot Zegelbewaarder van

HOLLAND en WESTVRIES-
LAND, &c.

Zalig in den HEERE geruft, op Zorgvliet,

den 12. dag van Septemb. 1660. Out zyn-

de 83. Jaaren min twee Maanden.

.Hier ruft het Lijck van d'Eed'le Ridder C ATS
Die 't Vaderland voor Mond en Oor verftreckte :

Die d'Arremoede ftaag, met zyne vleug'len dekte:

Godvruchte Deugd verkoos voor tonnenfehats;

Maer Ziel noch Geeft hoeft niemand hier te ioecken

:

d'Ecn leeft by God, en d'ander in zyn Boecken.

JAN ZOET, Amfterdammer.

X R F.-
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